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Ændringsforslag 20
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning – ændringsretsakt
–

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 21
Ilda Figueiredo

Forslag til forordning – ændringsretsakt
–

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.
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Ændringsforslag 22
Jürgen Klute

Forslag til forordning – ændringsretsakt
–

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 23
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Ved konstateringen af, at der 
forekommer et uforholdsmæssigt stort 
underskud, på basis af 
underskudskriteriet, og de etaper, der 
fører frem til denne konstatering, er det 
nødvendigt at tage hensyn til alle de 
relevante faktorer, der gennemgås i den 
rapport, der udarbejdes i henhold til 
traktatens artikel 126, stk. 3, hvis den 
offentlige gældskvote ikke overskrider 
referenceværdien.

udgår

Or. en

Begrundelse

Betragtning 8 er i strid med betragtning 7 samt med traktatens artikel 126 ("alle andre 
relevante faktorer skal tages i betragtning").
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Ændringsforslag 24
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I forbindelse med vurderingen af, hvor 
virkningsfulde de trufne foranstaltninger 
er, vil det være en fordel at benytte 
overholdelsen af de offentlige udgiftsmål
som en reference sammen med 
gennemførelsen af planlagte specifikke 
foranstaltninger på indtægtssiden.

(11) I forbindelse med vurderingen af, hvor 
virkningsfulde de trufne foranstaltninger 
er, vil det være en fordel at benytte 
overholdelsen af de offentlige mål for 
udgifter og skatteindtægter som en 
reference sammen med gennemførelsen af 
planlagte specifikke foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at der i forhold til konsolideringen af de offentlige finanser fokuseres på både 
udgiftskontrol og indtægtsskabelse, således at der ikke forspildes nogen muligheder for at 
opnå sunde offentlige finanser.

Ændringsforslag 25
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I forbindelse med vurderingen af, hvor 
virkningsfulde de trufne foranstaltninger 
er, vil det være en fordel at benytte 
overholdelsen af de offentlige udgiftsmål
som en reference sammen med 
gennemførelsen af planlagte specifikke 
foranstaltninger på indtægtssiden.

(11) I forbindelse med vurderingen af, hvor 
virkningsfulde de trufne foranstaltninger 
er, vil det være en fordel at benytte 
overholdelsen af de offentlige mål for 
udgifter og skatteindtægter som en 
reference sammen med gennemførelsen af 
andre planlagte specifikke foranstaltninger 
på indtægtssiden.

Or. en
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Ændringsforslag 26
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Bestemmelserne i denne forordning 
er i fuld overensstemmelse med de 
horisontale klausuler i TEUF, det vil sige 
artikel 7, 8, 9, 10 og 11, samt 
bestemmelserne i protokol 26 og artikel 
153, stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 27
Jürgen Klute

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 1
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et offentligt underskud, der overstiger 
referenceværdien, anses for at være 
exceptionelt i henhold til traktatens artikel 
126, stk. 2, litra a), andet led, når 
overskridelsen er en følge af en 
usædvanlig begivenhed, der ligger uden 
for den pågældende medlemsstats kontrol, 
og som har stor indvirkning på de samlede 
offentlige finanser, eller når overskridelsen 
er en følge af et alvorligt økonomisk 
tilbageslag.

1. Et offentligt underskud, der overstiger 
referenceværdien, anses for at være 
exceptionelt i henhold til traktatens artikel 
126, stk. 2, litra a), andet led, når 
overskridelsen er en følge af en 
begivenhed, der ligger uden for den 
pågældende medlemsstats kontrol, og som 
har stor indvirkning på de samlede 
offentlige finanser, eller når overskridelsen 
er en følge af et økonomisk tilbageslag.

Or. de
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Ændringsforslag 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra b
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 2 – stk. 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når den procentdel, som den offentlige 
gæld udgør af bruttonationalproduktet, 
overstiger referenceværdien, anses den for 
at falde tilstrækkeligt og nærme sig 
referenceværdien med en tilfredsstillende 
hastighed i henhold til traktatens artikel 
126, stk. 2, litra b), hvis forskellen i 
forhold til referenceværdien er blevet 
mindsket i de forudgående tre år med 
omkring en tyvendedel pr. år. I en periode 
på tre år fra den [date of entering into force 
of this Regulation - to be inserted] tages 
der ved anvendelse af denne indikator 
hensyn til dens bagudskuende karakter.

1a. Når den procentdel, som den offentlige 
gæld udgør af bruttonationalproduktet, 
overstiger referenceværdien, og såfremt 
økonomien i de seneste tre år har fungeret 
over sit potentiale, anses den for at falde 
tilstrækkeligt og nærme sig 
referenceværdien med en tilfredsstillende 
hastighed i henhold til traktatens artikel 
126, stk. 2, litra b), hvis forskellen i 
forhold til referenceværdien er blevet 
mindsket i de forudgående tre år med 
omkring en tyvendedel pr. år. I en periode 
på tre år fra den [date of entering into force 
of this Regulation - to be inserted] tages 
der ved anvendelse af denne indikator 
hensyn til dens bagudskuende karakter.

Or. en

Begrundelse

Hvis der tilføjes en regel om en bestemt procentsats for nedbringelse af den offentlige gæld, 
vil det forværre stabilitetspagtens procyckliske karakter. I forbindelse med en økonomisk 
nedgang, hvor underskuddene øges og det nominelle BNP trækkes ned, er det meget 
vanskeligt at bevare kontrollen over gælden som en procentdel af BNP, da der er både en 
nominatoreffekt og en denominatoreffekt. Håndhævelsen af en sådan regel for 
gældsnedbringelse vil således forværre og øge den økonomiske nedgang, hvilket så vil gøre 
det endnu mere vanskeligt at nå målene for de offentlige finanser.

Ændringsforslag 29
David Casa

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra b
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 2 – stk. 1 a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når den procentdel, som den offentlige 
gæld udgør af bruttonationalproduktet, 
overstiger referenceværdien, anses den for 
at falde tilstrækkeligt og nærme sig 
referenceværdien med en tilfredsstillende 
hastighed i henhold til traktatens artikel 
126, stk. 2, litra b), hvis forskellen i 
forhold til referenceværdien er blevet 
mindsket i de forudgående tre år med 
omkring en tyvendedel pr. år. I en periode 
på tre år fra den [date of entering into force 
of this Regulation - to be inserted] tages 
der ved anvendelse af denne indikator 
hensyn til dens bagudskuende karakter.

1a. Når den procentdel, som den offentlige 
gæld udgør af bruttonationalproduktet, 
overstiger referenceværdien, anses den for 
at falde tilstrækkeligt og nærme sig 
referenceværdien med en tilfredsstillende 
hastighed i henhold til traktatens artikel 
126, stk. 2, litra b), hvis forskellen i 
forhold til referenceværdien er blevet 
mindsket i de forudgående tre år med
gennemsnitligt omkring en tyvendedel pr. 
år som standard efter en vurdering, der 
foretages over tre år. I en periode på tre år 
fra den [date of entering into force of this 
Regulation - to be inserted] tages der ved 
anvendelse af denne indikator hensyn til 
dens bagudskuende karakter.

Or. en

Ændringsforslag 30
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra b
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 2 – stk. 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når den procentdel, som den offentlige 
gæld udgør af bruttonationalproduktet, 
overstiger referenceværdien, anses den for 
at falde tilstrækkeligt og nærme sig 
referenceværdien med en tilfredsstillende 
hastighed i henhold til traktatens artikel 
126, stk. 2, litra b), hvis forskellen i 
forhold til referenceværdien er blevet 
mindsket i de forudgående tre år med 
omkring en tyvendedel pr. år. I en periode 
på tre år fra den [date of entering into force 
of this Regulation - to be inserted] tages 
der ved anvendelse af denne indikator 
hensyn til dens bagudskuende karakter.

1a. Når den procentdel, som den offentlige 
gæld udgør af bruttonationalproduktet, 
overstiger referenceværdien, anses den for 
at falde tilstrækkeligt og nærme sig 
referenceværdien med en tilfredsstillende 
hastighed i henhold til traktatens artikel 
126, stk. 2, litra b), hvis forskellen i 
forhold til referenceværdien er blevet 
mindsket i de forudgående tre år med 
omkring en tyvendedel pr. år, hvis BNP er 
vokset med sin potentielle vækstrate i to år 
forud for referenceåret. I denne 
betingelses fravær skal forholdet mellem 
gæld og BNP vurderes som i en situation 
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med midlertidig overskridelse af det tilpas 
aftagende mønster, såfremt 
medlemsstaterne overholder den regel om 
holdbare finanspolitikker, der er fastsat i 
forordning (EF) nr. 1466/97. Størrelsen 
af gældsnedbringelsen skal evalueres 
hvert tredje år. I en periode på tre år fra 
den [date of entering into force of this 
Regulation - to be inserted] tages der ved 
anvendelse af denne indikator hensyn til 
dens bagudskuende karakter.

Or. en

Ændringsforslag 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra c
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tager ved udarbejdelsen 
af en rapport efter traktatens artikel 126, 
stk. 3, hensyn til alle relevante forhold som 
angivet i nævnte artikel. Rapporten skal 
beskrive udviklingen i den økonomiske 
situation på mellemlang sigt (særlig 
vækstpotentiel, konjunkturbetingelser, 
inflation, uforholdsmæssigt store 
makroøkonomiske ubalancer) og i 
budgetstillingen på mellemlang sigt (særlig 
budgetpolitiske konsolideringsbestræbelser 
i "gode tider", offentlige investeringer, 
gennemførelse af politikker som led i den 
fælles vækststrategi for Unionen samt den 
overordnede kvalitet i de offentlige 
finanser, især overholdelse af Rådets 
direktiv […] om krav til medlemsstaternes 
budgetrammer). Rapporten skal ligeledes 
indeholde en analyse af enhver relevant 
udvikling i gældsstillingen på mellemlang 
sigt (og i den forbindelse tage behørigt 
hensyn til risikofaktorer såsom gældens 

3. Kommissionen tager ved udarbejdelsen 
af en rapport efter traktatens artikel 126, 
stk. 3, hensyn til alle relevante forhold som 
angivet i nævnte artikel. Rapporten skal 
beskrive udviklingen i den økonomiske 
situation på mellemlang sigt (særlig 
vækstpotentiel, konjunkturbetingelser, 
inflation, uforholdsmæssigt store 
makroøkonomiske ubalancer, 
nettobesparelsespotentialet i den private 
sektor) og i budgetstillingen på mellemlang 
sigt (særlig budgetpolitiske 
konsolideringsbestræbelser i "gode tider", 
offentlige investeringer, gennemførelse af 
politikker som led i den fælles 
vækststrategi for Unionen samt den 
overordnede kvalitet i de offentlige 
finanser, især overholdelse af Rådets 
direktiv […] om krav til medlemsstaternes 
budgetrammer). Rapporten skal ligeledes 
indeholde en analyse af enhver relevant 
udvikling i gældsstillingen på mellemlang 
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forfaldsstruktur og denomineringsvaluta, 
stock/flow-justeringer, akkumulerede 
reserver og andre offentlige aktiver, 
garantier, især i forhold til finanssektoren, 
eksplicitte og implicitte forpligtelser med 
relation til befolkningens aldring samt 
privat gæld, såfremt den måtte 
repræsentere en implicit 
eventualforpligtelse for den offentlige 
sektor). Kommissionen tager endvidere 
behørigt hensyn til alle andre forhold, som 
efter den pågældende medlemsstats 
opfattelse er relevante for at kunne foretage 
en samlet kvalitativ vurdering af 
overskridelsen af referenceværdien, og som 
medlemsstaten har forelagt Kommissionen 
og Rådet. I denne sammenhæng tages der 
specielt hensyn til økonomiske bidrag til 
fremme af international solidaritet og til 
opfyldelse af Unionens politiske mål, 
herunder finansiel stabilitet.

sigt (og i den forbindelse tage behørigt 
hensyn til risikofaktorer såsom gældens 
forfaldsstruktur og denomineringsvaluta, 
stock/flow-justeringer, akkumulerede 
reserver og andre offentlige aktiver, 
garantier, især i forhold til finanssektoren, 
eksplicitte og implicitte forpligtelser med 
relation til befolkningens aldring samt 
privat gæld, såfremt den måtte 
repræsentere en implicit 
eventualforpligtelse for den offentlige 
sektor). Kommissionen tager endvidere 
behørigt hensyn til alle andre forhold, som 
efter den pågældende medlemsstats 
opfattelse er relevante for at kunne foretage 
en samlet kvalitativ vurdering af 
overskridelsen af referenceværdien, og som 
medlemsstaten har forelagt Kommissionen 
og Rådet. I denne sammenhæng tages der 
specielt hensyn til økonomiske bidrag til 
fremme af international solidaritet og til 
opfyldelse af Unionens politiske mål, 
herunder finansiel stabilitet samt social og 
regional samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 32
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra c
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tager ved udarbejdelsen 
af en rapport efter traktatens artikel 126, 
stk. 3, hensyn til alle relevante forhold som 
angivet i nævnte artikel. Rapporten skal 
beskrive udviklingen i den økonomiske 
situation på mellemlang sigt (særlig 
vækstpotentiel, konjunkturbetingelser, 
inflation, uforholdsmæssigt store 
makroøkonomiske ubalancer) og i 

3. Kommissionen tager ved udarbejdelsen 
af en rapport efter traktatens artikel 126, 
stk. 3, hensyn til alle relevante forhold som 
angivet i nævnte artikel. Rapporten skal 
beskrive udviklingen i den sociale og 
økonomiske situation på mellemlang sigt 
(særlig vækstpotentiel, 
konjunkturbetingelser, fattigdomsgrænsen, 
indtægtsuligheder, arbejdsløshedstal,
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budgetstillingen på mellemlang sigt (særlig 
budgetpolitiske konsolideringsbestræbelser 
i "gode tider", offentlige investeringer, 
gennemførelse af politikker som led i den 
fælles vækststrategi for Unionen samt den 
overordnede kvalitet i de offentlige 
finanser, især overholdelse af Rådets 
direktiv […] om krav til medlemsstaternes 
budgetrammer). Rapporten skal ligeledes 
indeholde en analyse af enhver relevant 
udvikling i gældsstillingen på mellemlang 
sigt (og i den forbindelse tage behørigt 
hensyn til risikofaktorer såsom gældens 
forfaldsstruktur og denomineringsvaluta, 
stock/flow-justeringer, akkumulerede 
reserver og andre offentlige aktiver, 
garantier, især i forhold til finanssektoren, 
eksplicitte og implicitte forpligtelser med 
relation til befolkningens aldring samt 
privat gæld, såfremt den måtte 
repræsentere en implicit 
eventualforpligtelse for den offentlige 
sektor). Kommissionen tager endvidere 
behørigt hensyn til alle andre forhold, som 
efter den pågældende medlemsstats 
opfattelse er relevante for at kunne foretage 
en samlet kvalitativ vurdering af 
overskridelsen af referenceværdien, og som 
medlemsstaten har forelagt Kommissionen 
og Rådet. I denne sammenhæng tages der 
specielt hensyn til økonomiske bidrag til 
fremme af international solidaritet og til 
opfyldelse af Unionens politiske mål, 
herunder finansiel stabilitet.

inflation, uforholdsmæssigt store 
makroøkonomiske ubalancer) og i 
budgetstillingen på mellemlang sigt (særlig 
budgetpolitiske konsolideringsbestræbelser 
i "gode tider", offentlige investeringer, 
gennemførelse af politikker som led i den 
fælles vækststrategi for Unionen samt den 
overordnede kvalitet i de offentlige 
finanser, især overholdelse af Rådets 
direktiv […] om krav til medlemsstaternes 
budgetrammer). Rapporten skal ligeledes 
indeholde en analyse af enhver relevant 
udvikling i gældsstillingen på mellemlang 
sigt (og i den forbindelse tage behørigt 
hensyn til risikofaktorer såsom gældens 
forfaldsstruktur og denomineringsvaluta, 
stock/flow-justeringer, akkumulerede 
reserver og andre offentlige aktiver, 
garantier, især i forhold til finanssektoren, 
eksplicitte og implicitte forpligtelser med 
relation til befolkningens aldring samt 
privat gæld, såfremt den måtte 
repræsentere en implicit 
eventualforpligtelse for den offentlige 
sektor). Kommissionen tager endvidere 
behørigt hensyn til alle andre forhold, som 
efter den pågældende medlemsstats 
opfattelse er relevante for at kunne foretage 
en samlet kvalitativ vurdering af 
overskridelsen af referenceværdien, og som 
medlemsstaten har forelagt Kommissionen 
og Rådet. I denne sammenhæng tages der 
specielt og eksplicit hensyn til økonomiske 
bidrag til fremme af international 
solidaritet og til opfyldelse af Unionens 
politiske mål, herunder finansiel stabilitet
og den finansielle byrde i forbindelse med 
kapitalrekonstruktion og andre 
midlertidige former for statshjælp til den 
finansielle sektor under krisen samt lån 
og garantistillelser inden for rammerne af 
håndteringen af statsgældskrisen.

Or. en
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Ændringsforslag 33
Jürgen Klute

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra c
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tager ved udarbejdelsen 
af en rapport efter traktatens artikel 126, 
stk. 3, hensyn til alle relevante forhold som 
angivet i nævnte artikel. Rapporten skal 
beskrive udviklingen i den økonomiske 
situation på mellemlang sigt (særlig 
vækstpotentiel, konjunkturbetingelser, 
inflation, uforholdsmæssigt store 
makroøkonomiske ubalancer) og i 
budgetstillingen på mellemlang sigt (særlig 
budgetpolitiske konsolideringsbestræbelser 
i "gode tider", offentlige investeringer, 
gennemførelse af politikker som led i den 
fælles vækststrategi for Unionen samt den 
overordnede kvalitet i de offentlige 
finanser, især overholdelse af Rådets 
direktiv […] om krav til medlemsstaternes 
budgetrammer). Rapporten skal ligeledes 
indeholde en analyse af enhver relevant 
udvikling i gældsstillingen på mellemlang 
sigt (og i den forbindelse tage behørigt 
hensyn til risikofaktorer såsom gældens 
forfaldsstruktur og denomineringsvaluta, 
stock/flow-justeringer, akkumulerede 
reserver og andre offentlige aktiver, 
garantier, især i forhold til finanssektoren, 
eksplicitte og implicitte forpligtelser med 
relation til befolkningens aldring samt 
privat gæld, såfremt den måtte
repræsentere en implicit 
eventualforpligtelse for den offentlige 
sektor). Kommissionen tager endvidere 
behørigt hensyn til alle andre forhold, som 
efter den pågældende medlemsstats 
opfattelse er relevante for at kunne foretage 
en samlet kvalitativ vurdering af 
overskridelsen af referenceværdien, og som 
medlemsstaten har forelagt Kommissionen 

3. Kommissionen tager ved udarbejdelsen 
af en rapport efter traktatens artikel 126, 
stk. 3, hensyn til alle relevante forhold som 
angivet i nævnte artikel. Rapporten skal 
beskrive udviklingen i den økonomiske 
situation på mellemlang sigt (særlig 
vækstpotentiel, konjunkturbetingelser, 
inflation, uforholdsmæssigt store 
makroøkonomiske ubalancer) og i 
budgetstillingen på mellemlang sigt (særlig 
budgetpolitiske konsolideringsbestræbelser 
i "gode tider", offentlige investeringer, 
gennemførelse af politikker som led i den 
fælles vækststrategi for Unionen samt den 
overordnede kvalitet i de offentlige 
finanser). Rapporten skal ligeledes 
indeholde en analyse af enhver relevant 
udvikling i gældsstillingen på mellemlang 
sigt (og i den forbindelse tage behørigt 
hensyn til risikofaktorer såsom gældens 
forfaldsstruktur og denomineringsvaluta, 
stock/flow-justeringer, akkumulerede 
reserver og andre offentlige aktiver, 
garantier, især i forhold til finanssektoren
og den private gæld, da disse kan 
repræsentere en implicit 
eventualforpligtelse for den offentlige 
sektor). Kommissionen tager endvidere 
behørigt hensyn til alle andre forhold, som 
efter den pågældende medlemsstats 
opfattelse er relevante for at kunne foretage 
en samlet kvalitativ vurdering af 
overskridelsen af referenceværdien, og som 
medlemsstaten har forelagt Kommissionen 
og Rådet. I denne sammenhæng tages der 
specielt hensyn til økonomiske bidrag til 
fremme af international solidaritet og til 
opfyldelse af Unionens politiske mål, 
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og Rådet. I denne sammenhæng tages der 
specielt hensyn til økonomiske bidrag til 
fremme af international solidaritet og til 
opfyldelse af Unionens politiske mål, 
herunder finansiel stabilitet.

herunder finansiel stabilitet.

Or. de

Ændringsforslag 34
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra d
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) stk. 4 affattes således: udgår
"4. Kommissionen og Rådet foretager en 
afbalanceret generel vurdering af alle 
relevante faktorer, herunder især af, om 
de som skærpende eller formildende 
omstændigheder har indflydelse på 
vurderingen af, om underskuds- og/eller 
gældskriteriet er overholdt. Hvis 
gældskvoten overstiger referenceværdien, 
tages der ved vurderingen af, om 
underskudskriteriet er overholdt, kun 
hensyn til disse faktorer i de faser, der 
fører frem til afgørelsen om, at der 
foreligger et uforholdsmæssigt stort 
underskud, jf. traktatens artikel 126, stk. 
4, 5 og 6, hvis den dobbelte betingelse, der 
knytter sig til det overordnede princip, er 
fuldstændig opfyldt, dvs. at der kun tages 
hensyn til disse relevante faktorer, hvis 
det offentlige underskud ligger tæt på 
referenceværdien og kun midlertidigt 
overskrider referenceværdien."

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslaget til betragtning 8. Der kan desuden argumenteres for, at der, hvis en 
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medlemsstats gæld overskrider referenceværdien, kan være endnu større grund til at se på 
alle relevante faktorer, herunder eksempelvis den akkumulerede opsparing i den private 
sektor.

Ændringsforslag 35
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra d
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen og Rådet foretager en 
afbalanceret generel vurdering af alle 
relevante faktorer, herunder især af, om de 
som skærpende eller formildende 
omstændigheder har indflydelse på 
vurderingen af, om underskuds- og/eller 
gældskriteriet er overholdt. Hvis 
gældskvoten overstiger referenceværdien, 
tages der ved vurderingen af, om 
underskudskriteriet er overholdt, kun 
hensyn til disse faktorer i de faser, der 
fører frem til afgørelsen om, at der 
foreligger et uforholdsmæssigt stort 
underskud, jf. traktatens artikel 126, stk. 
4, 5 og 6, hvis den dobbelte betingelse, der 
knytter sig til det overordnede princip, er 
fuldstændig opfyldt, dvs. at der kun tages 
hensyn til disse relevante faktorer, hvis 
det offentlige underskud ligger tæt på 
referenceværdien og kun midlertidigt 
overskrider referenceværdien.

4. Kommissionen og Rådet foretager en 
afbalanceret generel vurdering af alle 
relevante faktorer, herunder især af, om de 
som skærpende eller formildende 
omstændigheder har indflydelse på 
vurderingen af, om underskuds- og/eller 
gældskriteriet er overholdt.

Or. en
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Ændringsforslag 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra d a (ny)
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) Stk. 5 affattes således:

"5. I forbindelse med al budgetvurdering 
inden for rammerne af proceduren 
vedrørende uforholdsmæssigt store 
underskud tager Kommissionen og Rådet 
behørig højde for gennemførelsen af 
strukturreformer, som fremmer opnåelsen 
af EU's mål om bæredygtig økonomisk, 
social og miljømæssig vækst."

Or. en

Ændringsforslag 37
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra e
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 2 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis underskuddet i en medlemsstat 
overskrider referenceværdien, og 
medlemsstaten ikke opfylder gældskriteriet 
som beskrevet i traktatens artikel 126, stk. 
2, litra b), og dette afspejler 
gennemførelsen af en pensionsreform, 
som indfører et flersøjlesystem, der 
omfatter en obligatorisk, fuldt finansieret 
søjle, tager Kommissionen og Rådet også 
hensyn til reformens omkostninger for den 
offentligt styrede søjle, når de bedømmer 
udviklingen i underskuds- og gældstallene 
som led i proceduren i forbindelse med 

7. Hvis underskuddet i en medlemsstat 
overskrider referenceværdien, og 
medlemsstaten ikke opfylder gældskriteriet 
som beskrevet i traktatens artikel 126, stk. 
2, litra b), og dette afspejler 
gennemførelsen af de reformer, som
fastholder eksisterende job og skaber nye 
og bedre job, samt reformer, som er 
baseret på offentlige investeringer, tager 
Kommissionen og Rådet også hensyn til 
reformens omkostninger for den offentligt 
styrede søjle, når de bedømmer 
udviklingen i underskuds- og gældstallene 



PE458.551v01-00 16/29 AM\856335DA.doc

DA

uforholdsmæssigt store underskud. Hvis 
gældskvoten overskrider referenceværdien, 
tages der kun hensyn til reformens 
omkostninger, hvis underskuddet forbliver 
tæt på referenceværdien. Til dette formål 
tages der i en periode på fem år fra den 
dato, hvor den pågældende reform træder i 
kraft, hensyn til reformens 
nettoomkostninger som afspejlet i 
underskuds- og gældsudviklingen på basis 
af en lineært degressiv skala. Uanset 
datoen for reformens ikrafttræden tages der 
desuden hensyn til dens nettoomkostninger 
som afspejlet i gældsudviklingen i en 
overgangsperiode på fem år fra den [date 
of entry into force of this Regulation, to be 
inserted] på basis af samme lineært 
degressive skala. Der tages også hensyn til 
de således beregnede nettoomkostninger 
med henblik på Rådets afgørelse efter 
traktatens artikel 126, stk. 12, om 
ophævelse af nogle af eller alle dets 
afgørelser efter traktatens artikel 126, stk. 
6-9 og 11, hvis underskuddet til stadighed 
er blevet væsentligt formindsket og har 
nået et niveau, der ligger tæt på 
referenceværdien, og, hvis betingelserne
knyttet til gældskriteriet ikke er opfyldt, 
gælden er begyndt at falde. Der tages 
samme hensyn til enhver reduktion i disse 
nettoomkostninger som følge af, at en 
sådan pensionsreform ophæves helt eller 
delvist.

som led i proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud. Hvis 
gældskvoten overskrider referenceværdien, 
tages der kun hensyn til reformens 
omkostninger, hvis underskuddet forbliver 
tæt på referenceværdien. Til dette formål 
tages der i en periode på fem år fra den 
dato, hvor den pågældende reform træder i 
kraft, hensyn til reformens 
nettoomkostninger som afspejlet i 
underskuds- og gældsudviklingen på basis 
af en lineært degressiv skala. Uanset 
datoen for reformens ikrafttræden tages der 
desuden hensyn til dens nettoomkostninger 
som afspejlet i gældsudviklingen i en 
overgangsperiode på fem år fra den [date 
of entry into force of this Regulation, to be 
inserted] på basis af samme lineært 
degressive skala. Der tages også hensyn til 
de således beregnede nettoomkostninger 
med henblik på Rådets afgørelse efter 
traktatens artikel 126, stk. 12, om 
ophævelse af nogle af eller alle dets 
afgørelser efter traktatens artikel 126, stk. 
6-9 og 11, hvis underskuddet til stadighed 
er blevet væsentligt formindsket og har 
nået et niveau, der ligger tæt på 
referenceværdien, og, hvis betingelserne 
knyttet til gældskriteriet ikke er opfyldt, 
gælden er begyndt at falde. Der tages 
samme hensyn til enhver reduktion i disse 
nettoomkostninger som følge af, at en 
sådan pensionsreform ophæves helt eller 
delvist.

Or. en

Ændringsforslag 38
Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra e
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 2 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis underskuddet i en medlemsstat 
overskrider referenceværdien, og 
medlemsstaten ikke opfylder gældskriteriet 
som beskrevet i traktatens artikel 126, stk. 
2, litra b), og dette afspejler 
gennemførelsen af en pensionsreform, som 
indfører et flersøjlesystem, der omfatter en 
obligatorisk, fuldt finansieret søjle, tager 
Kommissionen og Rådet også hensyn til 
reformens omkostninger for den offentligt 
styrede søjle, når de bedømmer 
udviklingen i underskuds- og gældstallene 
som led i proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud. Hvis 
gældskvoten overskrider referenceværdien, 
tages der kun hensyn til reformens 
omkostninger, hvis underskuddet forbliver 
tæt på referenceværdien. Til dette formål 
tages der i en periode på fem år fra den 
dato, hvor den pågældende reform træder i 
kraft, hensyn til reformens 
nettoomkostninger som afspejlet i 
underskuds- og gældsudviklingen på basis 
af en lineært degressiv skala. Uanset 
datoen for reformens ikrafttræden tages der 
desuden hensyn til dens nettoomkostninger 
som afspejlet i gældsudviklingen i en 
overgangsperiode på fem år fra den [date 
of entry into force of this Regulation, to be 
inserted] på basis af samme lineært 
degressive skala. Der tages også hensyn til 
de således beregnede nettoomkostninger 
med henblik på Rådets afgørelse efter 
traktatens artikel 126, stk. 12, om 
ophævelse af nogle af eller alle dets 
afgørelser efter traktatens artikel 126, stk. 
6-9 og 11, hvis underskuddet til stadighed 
er blevet væsentligt formindsket og har 
nået et niveau, der ligger tæt på 
referenceværdien, og, hvis betingelserne 
knyttet til gældskriteriet ikke er opfyldt, 
gælden er begyndt at falde. Der tages 
samme hensyn til enhver reduktion i disse 
nettoomkostninger som følge af, at en 
sådan pensionsreform ophæves helt eller 

7. Hvis underskuddet i en medlemsstat 
overskrider referenceværdien, og 
medlemsstaten ikke opfylder gældskriteriet 
som beskrevet i traktatens artikel 126, stk. 
2, litra b), og dette afspejler 
gennemførelsen af en pensionsreform, som 
indfører et flersøjlesystem, der omfatter en 
obligatorisk, fuldt finansieret søjle, tager 
Kommissionen og Rådet også hensyn til 
reformens omkostninger for den offentligt 
styrede søjle, når de bedømmer 
udviklingen i underskuds- og gældstallene 
som led i proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud. Hvis 
gældskvoten overskrider referenceværdien, 
tages der kun hensyn til alle reformens 
omkostninger, hvis underskuddet forbliver 
tæt på referenceværdien. Til dette formål 
tages der fra den dato, hvor den 
pågældende reform træder i kraft, hensyn 
til reformens nettoomkostninger som 
afspejlet i underskuds- og 
gældsudviklingen på basis af en lineært 
degressiv skala. Uanset datoen for 
reformens ikrafttræden tages der desuden 
hensyn til dens nettoomkostninger som 
afspejlet i gældsudviklingen fra den [date 
of entry into force of this Regulation, to be 
inserted] på basis af samme lineært 
degressive skala. Der tages også hensyn til 
de således beregnede nettoomkostninger 
med henblik på Rådets afgørelse efter 
traktatens artikel 126, stk. 12, om 
ophævelse af nogle af eller alle dets 
afgørelser efter traktatens artikel 126, stk. 
6-9 og 11, hvis underskuddet til stadighed 
er blevet væsentligt formindsket og har 
nået et niveau, der ligger tæt på 
referenceværdien, og, hvis betingelserne 
knyttet til gældskriteriet ikke er opfyldt, 
gælden er begyndt at falde. Der tages 
samme hensyn til enhver reduktion i disse 
nettoomkostninger som følge af, at en 
sådan pensionsreform ophæves helt eller 
delvist.
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delvist.

Or. en

Begrundelse

Pensionsreformer har meget ofte en langvarig indvirkning på medlemsstaternes offentlige 
finanser, og derfor er den femårige periode, som Kommissionen foreslår, ikke relevant. Hvis 
man begrænser mulighederne for at tage højde for pensionsreformer, når man vurderer 
udviklingen af proceduren vedrørende uforholdsmæssigt store underskud, til fem år, kan det 
afholde medlemsstaterne fra at gennemføre pensionsreformer, som er afgørende for de 
offentlige finansers stabilitet.

Ændringsforslag 39
Jürgen Klute

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra e
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 2 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis underskuddet i en medlemsstat 
overskrider referenceværdien, og 
medlemsstaten ikke opfylder gældskriteriet 
som beskrevet i traktatens artikel 126, stk. 
2, litra b), og dette afspejler 
gennemførelsen af en pensionsreform, som 
indfører et flersøjlesystem, der omfatter 
en obligatorisk, fuldt finansieret søjle, 
tager Kommissionen og Rådet også hensyn 
til reformens omkostninger for den 
offentligt styrede søjle, når de bedømmer 
udviklingen i underskuds- og gældstallene 
som led i proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud. Hvis 
gældskvoten overskrider referenceværdien, 
tages der kun hensyn til reformens 
omkostninger, hvis underskuddet forbliver 
tæt på referenceværdien. Til dette formål 
tages der i en periode på fem år fra den 
dato, hvor den pågældende reform træder i 
kraft, hensyn til reformens 
nettoomkostninger som afspejlet i 
underskuds- og gældsudviklingen på basis 

7. Hvis underskuddet i en medlemsstat 
overskrider referenceværdien, og 
medlemsstaten ikke opfylder gældskriteriet 
som beskrevet i traktatens artikel 126, stk. 
2, litra b), og dette afspejler 
gennemførelsen af en pensionsreform, 
tager Kommissionen og Rådet også hensyn 
til reformens omkostninger for den 
offentligt styrede søjle, når de bedømmer 
udviklingen i underskuds- og gældstallene 
som led i proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud. Hvis 
gældskvoten overskrider referenceværdien, 
tages der kun hensyn til reformens 
omkostninger, hvis underskuddet forbliver 
tæt på referenceværdien. Til dette formål 
tages der i en periode på fem år fra den 
dato, hvor den pågældende reform træder i 
kraft, hensyn til reformens 
nettoomkostninger som afspejlet i 
underskuds- og gældsudviklingen på basis 
af en lineært degressiv skala. Uanset 
datoen for reformens ikrafttræden tages der 
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af en lineært degressiv skala. Uanset 
datoen for reformens ikrafttræden tages der 
desuden hensyn til dens nettoomkostninger 
som afspejlet i gældsudviklingen i en 
overgangsperiode på fem år fra den [date 
of entry into force of this Regulation, to be 
inserted] på basis af samme lineært 
degressive skala. Der tages også hensyn til 
de således beregnede nettoomkostninger 
med henblik på Rådets afgørelse efter 
traktatens artikel 126, stk. 12, om 
ophævelse af nogle af eller alle dets 
afgørelser efter traktatens artikel 126, stk. 
6-9 og 11, hvis underskuddet til stadighed 
er blevet væsentligt formindsket og har 
nået et niveau, der ligger tæt på 
referenceværdien, og, hvis betingelserne 
knyttet til gældskriteriet ikke er opfyldt, 
gælden er begyndt at falde. Der tages 
samme hensyn til enhver reduktion i disse 
nettoomkostninger som følge af, at en 
sådan pensionsreform ophæves helt eller 
delvist.

desuden hensyn til dens nettoomkostninger 
som afspejlet i gældsudviklingen i en 
overgangsperiode på fem år fra den [date 
of entry into force of this Regulation, to be 
inserted] på basis af samme lineært 
degressive skala. Der tages også hensyn til 
de således beregnede nettoomkostninger 
med henblik på Rådets afgørelse efter 
traktatens artikel 126, stk. 12, om 
ophævelse af nogle af eller alle dets 
afgørelser efter traktatens artikel 126, stk. 
6-9 og 11, hvis underskuddet til stadighed 
er blevet væsentligt formindsket og har 
nået et niveau, der ligger tæt på 
referenceværdien, og, hvis betingelserne 
knyttet til gældskriteriet ikke er opfyldt, 
gælden er begyndt at falde. Der tages 
samme hensyn til enhver reduktion i disse 
nettoomkostninger som følge af, at en 
sådan pensionsreform ophæves helt eller 
delvist.

Or. de

Ændringsforslag 40
Jürgen Klute

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tager hensyn til den i stk. 
1 nævnte udtalelse, og hvis den finder, at 
der foreligger et uforholdsmæssigt stort 
underskud, forelægger den Rådet en 
udtalelse og et forslag i overensstemmelse 
med traktatens artikel 126, stk. 5 og 6.

2. Kommissionen tager hensyn til den i stk.
1 nævnte udtalelse, og hvis den finder, at 
der foreligger et uforholdsmæssigt stort 
underskud, forelægger den Rådet en 
udtalelse og et forslag i overensstemmelse 
med traktatens artikel 126, stk. 5 og 6.
Kommissionen forelægger sit forslag for 
parlamentet i den pågældende 
medlemsstat.
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Or. de

Ændringsforslag 41
Jürgen Klute

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 – litra c
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Rådets henstilling efter traktatens artikel 
126, stk. 7, fastsætter en frist på højst seks 
måneder for den pågældende medlemsstats 
iværksættelse af virkningsfulde 
foranstaltninger. Rådets henstilling 
fastsætter også en frist for korrektionen af 
det uforholdsmæssigt store underskud, som 
bør gennemføres i året efter, at det er 
konstateret, medmindre der foreligger 
særlige omstændigheder. I henstillingen 
opfordrer Rådet medlemsstaten til at nå 
årlige budgetmål, der på basis af den 
prognose, der ligger til grund for 
henstillingen, kan forbedre den 
konjunkturkorrigerede saldo, eksklusive 
engangsforanstaltninger og midlertidige 
foranstaltninger, med som benchmark 
mindst 0,5 % af BNP for at sikre, at det 
uforholdsmæssigt store underskud 
korrigeres inden for fristen i henstillingen.

4. Rådets henstilling efter traktatens artikel 
126, stk. 7, fastsætter en frist på højst seks 
måneder for den pågældende medlemsstats 
iværksættelse af virkningsfulde 
foranstaltninger. Rådets henstilling 
fastsætter også en frist for korrektionen af 
det uforholdsmæssigt store underskud, som 
bør gennemføres inden for en rimelig 
periode. I henstillingen opfordrer Rådet 
medlemsstaten til at nå årlige budgetmål, 
der på basis af den prognose, der ligger til 
grund for henstillingen, kan forbedre den 
konjunkturkorrigerede saldo, eksklusive 
engangsforanstaltninger og midlertidige 
foranstaltninger, med som benchmark 
mindst 0,5 % af BNP for at sikre, at det 
uforholdsmæssigt store underskud 
korrigeres inden for fristen i henstillingen.

Or. de

Ændringsforslag 42
Jürgen Klute

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 – litra e
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 3 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis der er truffet virkningsfulde 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
en henstilling efter traktatens artikel 126, 
stk. 7, og uventede negative økonomiske 
forhold gør sig gældende med store 
ugunstige virkninger for de offentlige 
finanser efter vedtagelsen denne 
henstilling, kan Rådet på grundlag af en 
henstilling fra Kommissionen beslutte at 
vedtage en revideret henstilling efter 
traktatens artikel 126, stk. 7. Den 
reviderede henstilling kan navnlig 
forlænge fristen for korrektionen af det 
uforholdsmæssigt store underskud med 
som hovedregel et år under hensyntagen til 
de relevante forhold, der er nævnt i artikel 
2, stk. 3, i denne forordning. Rådet 
vurderer, om der i forhold til de 
økonomiske prognoser i henstillingen er 
tale om uventede negative økonomiske 
forhold med store ugunstige virkninger for 
de offentlige finanser. Rådet kan også på 
grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen vedtage en revideret 
henstilling efter traktatens artikel 126, stk. 
7, i tilfælde af et alvorligt økonomisk 
tilbageslag af generel karakter.

5. Hvis der er truffet virkningsfulde 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
en henstilling efter traktatens artikel 126, 
stk. 7, og uventede negative økonomiske 
forhold gør sig gældende med store 
ugunstige virkninger for de offentlige 
finanser efter vedtagelsen denne 
henstilling, kan Rådet på grundlag af en 
henstilling fra Kommissionen beslutte at 
vedtage en revideret henstilling efter 
traktatens artikel 126, stk. 7. Den 
reviderede henstilling offentliggøres, og 
Kommissionen forelægger den for 
parlamentet i den pågældende 
medlemsstat. Den reviderede henstilling 
bør navnlig forlænge fristen for 
korrektionen af det uforholdsmæssigt store 
underskud med mindst et år under 
hensyntagen til de relevante forhold, der er 
nævnt i artikel 2, stk. 3, i denne forordning. 
Rådet vurderer, om der i forhold til de 
økonomiske prognoser i henstillingen er 
tale om uventede negative økonomiske 
forhold med store ugunstige virkninger for 
de offentlige finanser. Rådet kan også på 
grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen vedtage en revideret 
henstilling efter traktatens artikel 126, stk. 
7, i tilfælde af et alvorligt økonomisk 
tilbageslag af generel karakter.

Or. de

Ændringsforslag 43
Jürgen Klute

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5 – litra a
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 5 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) stk. 1 affattes således: udgår
1. En rådsafgørelse om at pålægge den 
pågældende deltagende medlemsstat at 
træffe foranstaltninger til nedbringelse af 
underskuddet i overensstemmelse med 
traktatens artikel 126, stk. 9, vedtages 
inden for to måneder efter, at Rådet i 
overensstemmelse med artikel 126, stk. 8, 
har konstateret, at der ikke er truffet 
virkningsfulde foranstaltninger. I 
pålægget opfordrer Rådet medlemsstaten 
til at nå årlige budgetmål, der på basis af 
den prognose, der ligger til grund for 
pålægget, kan forbedre den 
konjunkturkorrigerede saldo, eksklusive 
engangsforanstaltninger og midlertidige 
foranstaltninger, med som benchmark 
mindst 0,5 % af BNP for at sikre, at det 
uforholdsmæssigt store underskud 
korrigeres inden for fristen i pålægget. 
Rådet angiver også, hvilke 
foranstaltninger der kan bidrage til at nå 
de fastsatte mål.

Or. de

Ændringsforslag 44
Jürgen Klute

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5 – litra b
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 5 – stk. 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I forlængelse af Rådets pålæg i 
henhold til traktatens artikel 126, stk. 9, 
aflægger den pågældende medlemsstat 
rapport til Rådet og Kommissionen om de
foranstaltninger, den har truffet som 
reaktion på pålægget fra Rådet. 
Rapporten skal indeholde oplysninger om 

udgår
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målene for henholdsvis de offentlige 
udgifter og de diskretionære 
foranstaltninger på indtægtssiden samt 
oplysninger om de foranstaltninger, der er 
truffet som reaktion på de specifikke 
henstillinger fra Rådet, således at Rådet 
om nødvendigt kan træffe afgørelse i 
henhold til artikel 6, stk. 2, i denne 
forordning. Rapporten offentliggøres.

Or. de

Ændringsforslag 45
Jürgen Klute

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5 – litra c
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der er truffet virkningsfulde 
foranstaltninger i overensstemmelse med et 
pålæg efter traktatens artikel 126, stk. 9, og 
uventede negative økonomiske forhold gør 
sig gældende med store ugunstige 
virkninger for de offentlige finanser efter 
vedtagelsen af pålægget, kan Rådet på 
grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen beslutte at vedtage et 
revideret pålæg efter traktatens artikel 126, 
stk. 9. Det reviderede pålæg kan navnlig 
forlænge fristen for korrektionen af det 
uforholdsmæssigt store underskud med 
som hovedregel et år under hensyntagen til 
de relevante forhold, der er nævnt i artikel 
2, stk. 3, i denne forordning. Rådet 
vurderer, om der i forhold til de 
økonomiske prognoser i pålægget er tale 
om uventede negative økonomiske forhold 
med store ugunstige virkninger for de 
offentlige finanser. Rådet kan også på 
grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen vedtage et revideret pålæg 
efter traktatens artikel 126, stk. 9, i tilfælde 

2. Hvis der er truffet virkningsfulde 
foranstaltninger i overensstemmelse med et 
pålæg efter traktatens artikel 126, stk. 9, og 
negative økonomiske forhold gør sig 
gældende med ugunstige virkninger for de 
offentlige finanser efter vedtagelsen af 
pålægget, kan Rådet efter at have hørt 
regeringen i den pågældende medlemsstat 
beslutte at vedtage et revideret pålæg efter 
traktatens artikel 126, stk. 9. Det 
reviderede pålæg vil navnlig forlænge 
fristen for korrektionen af det 
uforholdsmæssigt store underskud med 
mindst et år under hensyntagen til de 
relevante forhold, der er nævnt i artikel 2, 
stk. 3, i denne forordning. Rådet vurderer, 
om der i forhold til de økonomiske 
prognoser i pålægget er tale om negative 
økonomiske forhold med ugunstige 
virkninger for de offentlige finanser, og om 
en negativ økonomisk udvikling er 
forbundet med gennemførelsen af Rådets 
henstilling. Rådet skal også på grundlag af 
en henstilling fra Kommissionen vedtage et 
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af et alvorligt økonomisk tilbageslag af 
generel karakter.

revideret pålæg efter traktatens artikel 126, 
stk. 9, i tilfælde af et økonomisk 
tilbageslag af generel karakter.

Or. de

Ændringsforslag 46
Jürgen Klute

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis betingelserne for at anvende 
traktatens artikel 126, stk. 11, er opfyldt, 
pålægger Rådet sanktioner i 
overensstemmelse med artikel 126, stk. 11. 
Enhver sådan afgørelse træffes senest fire 
måneder efter Rådets afgørelse om at 
pålægge den pågældende deltagende 
medlemsstat at træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med artikel 126, stk. 9.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 47
Jürgen Klute

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver rådsafgørelse om at forstærke 
sanktionerne i overensstemmelse med 
traktatens artikel 126, stk. 11, træffes 
senest to måneder efter 
indberetningsfristerne i henhold til 
forordning (EF) nr. 479/2009. Enhver 

udgår
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rådsafgørelse om at ophæve nogle af eller 
alle rådsafgørelserne i overensstemmelse 
med traktatens artikel 126, stk. 12, træffes 
snarest muligt og under alle 
omstændigheder senest to måneder efter 
indberetningsfristerne i henhold til 
forordning (EF) nr. 479/2009.

Or. de

Ændringsforslag 48
Jürgen Klute

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 – litra a
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen og Rådet overvåger
regelmæssigt gennemførelsen af de 
foranstaltninger:

1. Kommissionen og Rådet kontrollerer
regelmæssigt gennemførelsen af de 
foranstaltninger:

Or. de

Ændringsforslag 49
Jürgen Klute

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når Rådet beslutter et at anvende
sanktioner over for en deltagende 
medlemsstat i overensstemmelse med 
traktatens artikel 126, stk. 11, pålægger 
det den normalt en bod. Rådet kan 
beslutte at supplere denne bod med de 
foranstaltninger, der er fastsat i traktatens 
artikel 126, stk. 11.

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 50
Jürgen Klute

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Boden består af en fast komponent
svarende til 0,2 % af BNP og en variabel 
komponent. Den variable komponent 
beløber sig til en tiendedel af differencen 
mellem underskuddet som en procentdel 
af BNP i det forudgående år og 
referenceværdien for det offentlige 
underskud eller, hvis den manglende 
overholdelse af budgetdisciplinen 
inkluderer gældskriteriet, den offentlige 
saldo som en procentdel af BNP, der 
skulle have været opnået samme år i 
henhold til pålægget efter traktatens 
artikel 126, stk. 9.

1. Boden må ikke overskride et beløb 
svarende til 0,05 % af BNP.

Or. de

Ændringsforslag 51
Jürgen Klute

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Rådet vurderer derefter i hvert af de 
følgende år og indtil ophævelsen af 
afgørelsen om, at der foreligger et 
uforholdsmæssigt stort underskud, om den 
pågældende deltagende medlemsstat har 
truffet virkningsfulde foranstaltninger til 

2. Rådet vurderer derefter i hvert af de 
følgende år og indtil ophævelsen af 
afgørelsen om, at der foreligger et 
uforholdsmæssigt stort underskud, om den 
pågældende deltagende medlemsstat har 
truffet virkningsfulde foranstaltninger til 



AM\856335DA.doc 27/29 PE458.551v01-00

DA

opfølgning af Rådets pålæg efter traktatens 
artikel 126, stk. 9. I forbindelse med denne 
årlige vurdering beslutter Rådet i 
overensstemmelse med artikel 126, stk. 11, 
at skærpe sanktionerne, medmindre den 
pågældende deltagende medlemsstat har 
efterkommet Rådets pålæg. Hvis der 
pålægges en supplerende bod, beregnes
denne på samme måde som den variable 
komponent som beskrevet i stk. 1.

opfølgning af Rådets pålæg efter traktatens 
artikel 126, stk. 9. Hvis der pålægges en 
supplerende bod, må denne ikke 
overskride 0,01 % af BNP.

Or. de

Ændringsforslag 52
Jürgen Klute

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En bod som omhandlet i stk. 1 og 2 kan 
ikke overstige den øvre grænse på 0,5 % af 
BNP.

3. En bod som omhandlet i stk. 1 og 2 kan 
ikke overstige den øvre grænse på 0,01 % 
af BNP.

Or. de

Ændringsforslag 53
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den bod, der er nævnt i artikel 12 i denne 
forordning, udgør andre indtægter som 
nævnt i traktatens artikel 311 og fordeles 
blandt de deltagende medlemsstater, der 
ikke har et uforholdsmæssigt stort

Den bod, der er nævnt i artikel 12 i denne 
forordning, udgør andre indtægter som 
nævnt i traktatens artikel 311 og fordeles 
blandt de deltagende medlemsstater, der 
har et underskud på handelsbalancen i 
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underskud i henhold til traktatens artikel 
126, stk. 6, og ikke er genstand for en 
procedure i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store ubalancer som 
omhandlet i forordning (EU) nr. […/…], i 
forhold til disse medlemsstaters respektive 
vægt i deres samlede 
bruttonationalindkomst (BNI).

henhold til traktatens artikel 126, stk. 6, 
som er uløseligt forbundet med 
bæredygtige økonomiske, sociale og 
miljømæssige investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 54
Jürgen Klute

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den bod, der er nævnt i artikel 12 i denne 
forordning, udgør andre indtægter som 
nævnt i traktatens artikel 311 og fordeles 
blandt de deltagende medlemsstater, der 
ikke har et uforholdsmæssigt stort 
underskud i henhold til traktatens artikel 
126, stk. 6, og ikke er genstand for en 
procedure i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store ubalancer som 
omhandlet i forordning (EU) nr. […/…], i 
forhold til disse medlemsstaters respektive 
vægt i deres samlede 
bruttonationalindkomst (BNI).

Den bod, der er nævnt i artikel 12 i denne 
forordning, udgør andre indtægter som 
nævnt i traktatens artikel 311 og anvendes 
som støtte for EU's investerings- og 
beskæftigelsesmål under særlig 
hensyntagen til behovet for bæredygtig 
udvikling i EU's fattigste regioner.

Or. de

Ændringsforslag 55
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Forordning (EF) nr. 1467/97
Artikel 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den bod, der er nævnt i artikel 12 i denne 
forordning, udgør andre indtægter som 
nævnt i traktatens artikel 311 og fordeles 
blandt de deltagende medlemsstater, der 
ikke har et uforholdsmæssigt stort 
underskud i henhold til traktatens artikel 
126, stk. 6, og ikke er genstand for en 
procedure i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store ubalancer som 
omhandlet i forordning (EU) nr. […/…], i 
forhold til disse medlemsstaters respektive 
vægt i deres samlede 
bruttonationalindkomst (BNI).

Den bod, der er nævnt i artikel 12 i denne 
forordning, udgør andre indtægter som 
nævnt i traktatens artikel 311 og tildeles 
den permanente kriseløsningsmekanisme 
(Den Europæiske Monetære Fond). Indtil 
oprettelsen af Den Europæiske Monetære 
Fond krediteres bodsbeløbene den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet.

Or. de

Ændringsforslag 56
Jürgen Klute

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft, når de 
økonomiske forhold er blevet 
normaliseret, og når det er blevet sikret 
gennem en effektiv regulering af de 
finansielle markeder, at der ikke længere 
spekuleres i statsobligationer.

Or. en


