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Ändringsförslag 20
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 21
Ilda Figueiredo

Förslag till förordning
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. pt

Motivering

Stabilitetspaktens konsekvenser är tydliga. Nu måste man vidta följande åtgärder:
– Dra tillbaka och ersätta stabilitetspakten med en verklig pakt för sysselsättning och sociala 
framsteg.
– Öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen med större medel från 
strukturfonderna och Sammanhållningsfonden.
– Skapa en solidaritetsfond, med bidrag från de länder i euroområdet som har 
budgetöverskott, för att hjälpa stater som befinner sig i svårigheter, och stödja produktion, 
grundläggande offentliga tjänster, skapande av arbetstillfällen med rättigheter och utrotande 
av fattigdomen.
– Prioritera sociala indikatorer, arbeten och löner med anständiga villkor, social välfärd och 
lika möjligheter.
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Ändringsförslag 22
Jürgen Klute

Förslag till förordning
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 23
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) När förekomsten av ett alltför stort 
underskott fastställs utifrån 
underskottskriteriet och under de steg som 
leder fram till detta, bör alla de faktorer 
av betydelse beaktas som ingår i 
kommissionens rapport enligt 
artikel 126.3 i fördraget, om den 
offentliga skuldens andel av 
bruttonationalprodukten inte överskrider 
referensvärdet.

utgår

Or. en

Motivering

Skäl 8 står i strid med skäl 7 och med artikel 126 i fördraget (”alla övriga faktorer av 
betydelse” ska beaktas).
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Ändringsförslag 24
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Vid bedömningen av effektiva 
åtgärder vore det en fördel att använda 
följandet av offentliga utgiftsmål som 
utgångspunkt tillsammans med 
genomförandet av planerade särskilda 
åtgärder på intäktssidan.

(11) Vid bedömningen av effektiva 
åtgärder vore det en fördel att använda 
följandet av offentliga utgiftsmål och 
skatteintäkter som utgångspunkt 
tillsammans med genomförandet av
planerade särskilda åtgärder.

Or. en

Motivering

Detta syftar till att fokusera konsolideringen av de offentliga finanserna på såväl utgiftssidan 
som inkomstsidan, så att inga möjligheter att uppnå sunda offentliga finanser går förlorade.

Ändringsförslag 25
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Vid bedömningen av effektiva 
åtgärder vore det en fördel att använda 
följandet av offentliga utgiftsmål som 
utgångspunkt tillsammans med 
genomförandet av planerade särskilda 
åtgärder på intäktssidan.

(11) Vid bedömningen av effektiva 
åtgärder vore det en fördel att använda 
följandet av offentliga utgiftsmål och 
skatteintäkter som utgångspunkt 
tillsammans med genomförandet av andra
planerade särskilda åtgärder på 
intäktssidan.

Or. en

Ändringsförslag 26
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Bestämmelserna i denna förordning 
är helt förenliga med övergripande 
klausuler i EUF-fördraget, nämligen 
artiklarna 7–11, samt med 
bestämmelserna i protokoll nr 26 och i 
artikel 153.5.

Or. en

Ändringsförslag 27
Jürgen Klute

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Underskottet i den offentliga sektorns 
finanser ska anses överskrida 
referensvärdet undantagsvis enligt 
artikel 126.2 a andra strecksatsen i 
fördraget, när det orsakas av en ovanlig
händelse utanför den berörda 
medlemsstatens kontroll som har stor 
inverkan på den offentliga sektorns 
finansiella ställning eller när det orsakas av 
en allvarlig konjunkturnedgång.”

”1. Underskottet i den offentliga sektorns 
finanser ska anses överskrida 
referensvärdet undantagsvis enligt 
artikel 126.2 a andra strecksatsen i 
fördraget, när det orsakas av en händelse 
utanför den berörda medlemsstatens 
kontroll som har stor inverkan på den 
offentliga sektorns finansiella ställning 
eller när det orsakas av en 
konjunkturnedgång.”

Or. de

Ändringsförslag 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 2 – punkt 1a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1a. När den offentliga skuldens andel av 
bruttonationalprodukten (BNP) överskrider 
referensvärdet, ska den anses minska i 
tillräcklig utsträckning och närma sig 
referensvärdet i tillfredsställande takt enligt 
artikel 126.2 b i fördraget om differensen 
till referensvärdet under de föregående 
tre åren har minskat med en tjugondel per 
år. Under en treårsperiod från och med den 
[date of entering into force of this 
Regulation - to be inserted] ska denna 
indikators retroaktiva natur beaktas vid 
tillämpningen.”

”1a. När den offentliga skuldens andel av 
bruttonationalprodukten (BNP) överskrider 
referensvärdet, och under förutsättning att 
aktiviteten i ekonomin under de 
tre senaste åren överstigit sin potential,
ska den anses minska i tillräcklig 
utsträckning och närma sig referensvärdet i 
tillfredsställande takt enligt artikel 126.2 b 
i fördraget om differensen till 
referensvärdet under de föregående tre åren 
har minskat med en tjugondel per år. Under 
en treårsperiod från och med den [date of 
entering into force of this Regulation - to 
be inserted] ska denna indikators 
retroaktiva natur beaktas vid 
tillämpningen.”

Or. en

Motivering

Att lägga till en regel om en viss minskningstakt för den offentliga skulden skulle förvärra 
stabilitetspaktens procykliska karaktär. I en nedgång då underskotten drivs upp och den 
nominella BNP:n dras ned är det extremt svårt att hålla skulden som en procentandel av BNP 
under kontroll på grund av dessa effekter både på nämnar- och täljarsidan. Att tillämpa en 
sådan skuldminskningsregel skulle därför förvärra och fördjupa den ekonomiska nedgången, 
vilken i sin tur skulle göra det ännu svårare att uppnå målen för de offentliga finanserna.

Ändringsförslag 29
David Casa

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 2 – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1a. När den offentliga skuldens andel av 
bruttonationalprodukten (BNP) överskrider 
referensvärdet, ska den anses minska i 
tillräcklig utsträckning och närma sig 
referensvärdet i tillfredsställande takt enligt 

”1a. När den offentliga skuldens andel av 
bruttonationalprodukten (BNP) överskrider 
referensvärdet, ska den anses minska i
tillräcklig utsträckning och närma sig 
referensvärdet i tillfredsställande takt enligt 
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artikel 126.2 b i fördraget om differensen 
till referensvärdet under de föregående 
tre åren har minskat med en tjugondel per 
år. Under en treårsperiod från och med den
[date of entering into force of this 
Regulation - to be inserted] ska denna 
indikators retroaktiva natur beaktas vid 
tillämpningen.”

artikel 126.2 b i fördraget om differensen 
till referensvärdet under de föregående 
tre åren, som riktmärke, har minskat med i 
genomsnitt en tjugondel per år, efter att en 
bedömning gjorts över en treårsperiod.
Under en treårsperiod från och med den 
[date of entering into force of this 
Regulation - to be inserted] ska denna 
indikators retroaktiva natur beaktas vid 
tillämpningen.”

Or. en

Ändringsförslag 30
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 2 – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1a. När den offentliga skuldens andel av 
bruttonationalprodukten (BNP) överskrider 
referensvärdet, ska den anses minska i 
tillräcklig utsträckning och närma sig 
referensvärdet i tillfredsställande takt enligt 
artikel 126.2 b i fördraget om differensen 
till referensvärdet under de föregående 
tre åren har minskat med en tjugondel per 
år. Under en treårsperiod från och med den 
[date of entering into force of this 
Regulation - to be inserted] ska denna 
indikators retroaktiva natur beaktas vid 
tillämpningen.”

1a. När den offentliga skuldens andel av 
bruttonationalprodukten (BNP) överskrider 
referensvärdet, ska den anses minska i
tillräcklig utsträckning och närma sig 
referensvärdet i tillfredsställande takt enligt 
artikel 126.2 b i fördraget om differensen 
till referensvärdet under de föregående 
tre åren har minskat med en tjugondel per 
år, under förutsättning att 
bruttonationalprodukten (BNP) har vuxit 
enligt sin potential under de två år som 
föregår referensåret. Om detta villkor inte 
är uppfyllt ska skuldkvoten anses befinna 
sig i en situation av övergående avvikelse 
från den tillräckliga minskningstakten, 
förutsatt att medlemsstaten uppfyller 
regeln om en hållbar finanspolitik enligt 
förordning (EG) nr 1466/97.
Skuldminskningstakten ska ses över vart 
tredje år. Under en treårsperiod från och 
med den [date of entering into force of this 
Regulation - to be inserted] ska denna 
indikators retroaktiva natur beaktas vid 
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tillämpningen.”

Or. en

Ändringsförslag 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. När kommissionen utarbetar en rapport 
i enlighet med artikel 126.3 i fördraget, ska 
den beakta alla faktorer av betydelse som 
anges i den artikeln. Rapporten ska på 
lämpligt sätt ta upp det ekonomiska lägets 
utveckling på medellång sikt (särskilt 
tillväxtpotential, rådande 
konjunkturförhållanden, inflation, alltför 
stora makroekonomiska obalanser) samt 
utvecklingen av de offentliga finanserna på
medellång sikt (särskilt ansträngningar att 
konsolidera finanserna under ”goda tider”, 
offentliga investeringar, politiskt 
genomförande av unionens gemensamma 
tillväxtstrategi och de offentliga 
finansernas allmänna kvalitet, särskilt då 
följandet av rådets direktiv […] om krav på 
medlemsstaternas finanspolitiska ramverk). 
Rapporten ska vid behov också innehålla 
en analys av skuldställningen på medellång 
sikt (särskilt belysa riskfaktorer adekvat, 
inklusive skuldernas löptids- och 
valutastruktur, stock-/flödesjusteringar, 
ackumulerade reserver och andra offentliga 
tillgångar; garantier särskilt till 
finanssektorn; till åldrandet både explicit 
och implicit relaterade skulder samt privata 
skulder om de implicit utgör 
eventualförpliktelser för den offentliga 
sektorn). Dessutom ska kommissionen 
vederbörligen beakta eventuella andra 
faktorer som enligt den berörda 

3. När kommissionen utarbetar en rapport i 
enlighet med artikel 126.3 i fördraget, ska 
den beakta alla faktorer av betydelse som 
anges i den artikeln. Rapporten ska på 
lämpligt sätt ta upp det ekonomiska lägets 
utveckling på medellång sikt (särskilt 
tillväxtpotential, rådande 
konjunkturförhållanden, inflation, alltför
stora makroekonomiska obalanser, den 
privata sektorns nettosparande) samt 
utvecklingen av de offentliga finanserna på 
medellång sikt (särskilt ansträngningar att 
konsolidera finanserna under ”goda tider”, 
offentliga investeringar, politiskt 
genomförande av unionens gemensamma 
tillväxtstrategi och de offentliga 
finansernas allmänna kvalitet, särskilt då 
följandet av rådets direktiv […] om krav på 
medlemsstaternas finanspolitiska ramverk).
Rapporten ska vid behov också innehålla 
en analys av skuldställningen på medellång 
sikt (särskilt belysa riskfaktorer adekvat, 
inklusive skuldernas löptids- och 
valutastruktur, stock-/flödesjusteringar, 
ackumulerade reserver och andra offentliga 
tillgångar; garantier särskilt till 
finanssektorn; till åldrandet både explicit
och implicit relaterade skulder samt privata 
skulder om de implicit utgör 
eventualförpliktelser för den offentliga 
sektorn). Dessutom ska kommissionen 
vederbörligen beakta eventuella andra 
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medlemsstaten har betydelse för en samlad 
kvalitativ bedömning av överskridandet av 
referensvärdet och som medlemsstaten har 
förelagt kommissionen och rådet. I detta 
sammanhang ska särskild hänsyn tas till 
budgetmässiga ansträngningar för att 
främja internationell solidaritet och uppnå 
unionens politiska mål, inklusive finansiell 
stabilitet.”

faktorer som enligt den berörda 
medlemsstaten har betydelse för en samlad 
kvalitativ bedömning av överskridandet av 
referensvärdet och som medlemsstaten har 
förelagt kommissionen och rådet. I detta 
sammanhang ska särskild hänsyn tas till 
budgetmässiga ansträngningar för att 
främja internationell solidaritet och uppnå 
unionens politiska mål, inklusive finansiell 
stabilitet och social och regional 
sammanhållning.”

Or. en

Ändringsförslag 32
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. När kommissionen utarbetar en rapport 
i enlighet med artikel 126.3 i fördraget, ska 
den beakta alla faktorer av betydelse som 
anges i den artikeln. Rapporten ska på 
lämpligt sätt ta upp det ekonomiska lägets 
utveckling på medellång sikt (särskilt 
tillväxtpotential, rådande 
konjunkturförhållanden, inflation, alltför
stora makroekonomiska obalanser) samt 
utvecklingen av de offentliga finanserna på 
medellång sikt (särskilt ansträngningar att 
konsolidera finanserna under ”goda tider”, 
offentliga investeringar, politiskt 
genomförande av unionens gemensamma 
tillväxtstrategi och de offentliga 
finansernas allmänna kvalitet, särskilt då 
följandet av rådets direktiv […] om krav på 
medlemsstaternas finanspolitiska ramverk). 
Rapporten ska vid behov också innehålla 
en analys av skuldställningen på medellång 
sikt (särskilt belysa riskfaktorer adekvat, 
inklusive skuldernas löptids- och 

”3. När kommissionen utarbetar en rapport 
i enlighet med artikel 126.3 i fördraget, ska 
den beakta alla faktorer av betydelse som 
anges i den artikeln. Rapporten ska på 
lämpligt sätt ta upp det sociala och
ekonomiska lägets utveckling på
medellång sikt (särskilt tillväxtpotential, 
rådande konjunkturförhållanden,
fattigdomsnivå, inkomstklyftor, 
arbetslöshet, inflation, alltför stora 
makroekonomiska obalanser) samt 
utvecklingen av de offentliga finanserna på 
medellång sikt (särskilt ansträngningar att 
konsolidera finanserna under ”goda tider”, 
offentliga investeringar, politiskt 
genomförande av unionens gemensamma 
tillväxtstrategi och de offentliga 
finansernas allmänna kvalitet, särskilt då 
följandet av rådets direktiv […] om krav på 
medlemsstaternas finanspolitiska ramverk).
Rapporten ska vid behov också innehålla 
en analys av skuldställningen på medellång 
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valutastruktur, stock-/flödesjusteringar, 
ackumulerade reserver och andra offentliga 
tillgångar; garantier särskilt till 
finanssektorn; till åldrandet både explicit 
och implicit relaterade skulder samt privata 
skulder om de implicit utgör 
eventualförpliktelser för den offentliga 
sektorn). Dessutom ska kommissionen 
vederbörligen beakta eventuella andra 
faktorer som enligt den berörda 
medlemsstaten har betydelse för en samlad 
kvalitativ bedömning av överskridandet av 
referensvärdet och som medlemsstaten har 
förelagt kommissionen och rådet. I detta 
sammanhang ska särskild hänsyn tas till 
budgetmässiga ansträngningar för att 
främja internationell solidaritet och uppnå 
unionens politiska mål, inklusive finansiell 
stabilitet.”

sikt (särskilt belysa riskfaktorer adekvat, 
inklusive skuldernas löptids- och 
valutastruktur, stock-/flödesjusteringar, 
ackumulerade reserver och andra offentliga 
tillgångar; garantier särskilt till 
finanssektorn; till åldrandet både explicit 
och implicit relaterade skulder samt privata 
skulder om de implicit utgör 
eventualförpliktelser för den offentliga 
sektorn). Dessutom ska kommissionen
vederbörligen beakta eventuella andra 
faktorer som enligt den berörda 
medlemsstaten har betydelse för en samlad 
kvalitativ bedömning av överskridandet av 
referensvärdet och som medlemsstaten har 
förelagt kommissionen och rådet. I detta 
sammanhang ska särskild och uttrycklig
hänsyn tas till budgetmässiga 
ansträngningar för att främja internationell 
solidaritet och uppnå unionens politiska 
mål, inklusive finansiell stabilitet, samt till 
den finansiella bördan från 
rekapitaliseringsåtgärder och andra 
tillfälliga statsstödsåtgärder för den 
finansiella sektorn under krisen samt lån 
och garantier som beviljats inom ramen 
för hanteringen av statsskuldskrisen.”

Or. en

Ändringsförslag 33
Jürgen Klute

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. När kommissionen utarbetar en rapport 
i enlighet med artikel 126.3 i fördraget, ska 
den beakta alla faktorer av betydelse som 
anges i den artikeln. Rapporten ska på 
lämpligt sätt ta upp det ekonomiska lägets 
utveckling på medellång sikt (särskilt 

”3. När kommissionen utarbetar en rapport 
i enlighet med artikel 126.3 i fördraget, ska 
den beakta alla faktorer av betydelse som 
anges i den artikeln. Rapporten ska på 
lämpligt sätt ta upp det ekonomiska lägets 
utveckling på medellång sikt (särskilt 
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tillväxtpotential, rådande 
konjunkturförhållanden, inflation, alltför 
stora makroekonomiska obalanser) samt 
utvecklingen av de offentliga finanserna på 
medellång sikt (särskilt ansträngningar att 
konsolidera finanserna under ”goda tider”, 
offentliga investeringar, politiskt 
genomförande av unionens gemensamma 
tillväxtstrategi och de offentliga 
finansernas allmänna kvalitet, särskilt då 
följandet av rådets direktiv […] om krav 
på medlemsstaternas finanspolitiska 
ramverk). Rapporten ska vid behov också 
innehålla en analys av skuldställningen på 
medellång sikt (särskilt belysa riskfaktorer 
adekvat, inklusive skuldernas löptids- och 
valutastruktur, stock-/flödesjusteringar, 
ackumulerade reserver och andra offentliga 
tillgångar; garantier särskilt till 
finanssektorn; till åldrandet både explicit 
och implicit relaterade skulder samt 
privata skulder om de implicit utgör 
eventualförpliktelser för den offentliga 
sektorn). Dessutom ska kommissionen 
vederbörligen beakta eventuella andra 
faktorer som enligt den berörda 
medlemsstaten har betydelse för en samlad 
kvalitativ bedömning av överskridandet av 
referensvärdet och som medlemsstaten har 
förelagt kommissionen och rådet. I detta 
sammanhang ska särskild hänsyn tas till 
budgetmässiga ansträngningar för att 
främja internationell solidaritet och uppnå 
unionens politiska mål, inklusive finansiell 
stabilitet.”

tillväxtpotential, rådande 
konjunkturförhållanden, inflation, alltför 
stora makroekonomiska obalanser) samt 
utvecklingen av de offentliga finanserna på 
medellång sikt (särskilt ansträngningar att 
konsolidera finanserna under ”goda tider”, 
offentliga investeringar, politiskt 
genomförande av unionens gemensamma 
tillväxtstrategi och de offentliga 
finansernas allmänna kvalitet). Rapporten 
ska vid behov också innehålla en analys av 
skuldställningen på medellång sikt (särskilt 
belysa riskfaktorer adekvat, inklusive 
skuldernas löptids- och valutastruktur, 
stock-/flödesjusteringar, ackumulerade 
reserver och andra offentliga tillgångar; 
garantier särskilt till finanssektorn samt 
privata skulder eftersom de implicit utgör 
eventualförpliktelser för den offentliga 
sektorn). Dessutom ska kommissionen 
vederbörligen beakta eventuella andra 
faktorer som enligt den berörda 
medlemsstaten har betydelse för en samlad 
kvalitativ bedömning av överskridandet av 
referensvärdet och som medlemsstaten har 
förelagt kommissionen och rådet. I detta 
sammanhang ska särskild hänsyn tas till 
budgetmässiga ansträngningar för att 
främja internationell solidaritet och uppnå 
unionens politiska mål, inklusive finansiell 
stabilitet.”

Or. de

Ändringsförslag 34
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led d
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 2 – punkt 4



AM\856335SV.doc 13/28 PE458.551v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Punkt 4 ska ersättas med följande: utgår
”4. Kommissionen och rådet ska göra en 
övergripande balanserad bedömning av 
alla faktorer av betydelse, särskilt av om 
de som förstärkande eller reducerande 
faktorer påverkar bedömningen av om 
underskotts- och/eller skuldkriterierna 
uppfylls. Om skuldkvoten överskrider 
referensvärdet, ska vid bedömningen av 
om skuldkriteriet uppfylls dessa faktorer 
endast beaktas under de steg som föregår 
beslutet om förekomsten av ett alltför stort 
underskott enligt artikel 126.4, 126.5 och 
126.6 i fördraget, om den övergripande 
principens bägge villkor uppfylls, 
nämligen att faktorerna av betydelse ska 
beaktas först när underskottet i de 
offentliga finanserna ligger nära 
referensvärdet och referensvärdet 
överskrids endast tillfälligt”.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till skäl 8. Det kan också argumenteras att om en medlemsstats skulder 
överskrider referensvärdet kan det vara desto större anledning att studera alla relevanta 
faktorer, bland annat det ackumulerade privata sparandet.

Ändringsförslag 35
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led d
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Kommissionen och rådet ska göra en 
övergripande balanserad bedömning av alla 
faktorer av betydelse, särskilt av om de 
som förstärkande eller reducerande 

”4. Kommissionen och rådet ska göra en 
övergripande balanserad bedömning av alla 
faktorer av betydelse, särskilt av om de 
som förstärkande eller reducerande 
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faktorer påverkar bedömningen av om 
underskotts- och/eller skuldkriterierna 
uppfylls. Om skuldkvoten överskrider 
referensvärdet, ska vid bedömningen av 
om skuldkriteriet uppfylls dessa faktorer 
endast beaktas under de steg som föregår 
beslutet om förekomsten av ett alltför stort 
underskott enligt artikel 126.4, 126.5 och 
126.6 i fördraget, om den övergripande 
principens bägge villkor uppfylls, 
nämligen att faktorerna av betydelse ska 
beaktas först när underskottet i de 
offentliga finanserna ligger nära 
referensvärdet och referensvärdet 
överskrids endast tillfälligt”.

faktorer påverkar bedömningen av om 
underskotts- och/eller skuldkriterierna 
uppfylls.”

Or. en

Ändringsförslag 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning – ändringsakt
Article 1 – led 2 – led da (nytt)
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Punkt 5 ska ersättas med följande:
”5. Vid alla budgetbedömningar inom 
ramen för förfarandet vid alltför stora 
underskott ska kommissionen och rådet 
vederbörligen beakta genomförandet av
strukturreformer som främjar unionens 
mål om en hållbar ekonomisk, social och 
miljömässigt ansvarsfull tillväxt.”

Or. en
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Ändringsförslag 37
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning – ändringsakt
Article 1 – led 2 – led e
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 2 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7. Om en medlemsstat har ett alltför stort 
underskott eller bryter mot skuldkriteriet 
enligt artikel 126.2 b i fördraget och detta 
återspeglar genomförandet av en 
pensionsreform, genom vilken ett system 
införs med flera pelare varav en 
obligatorisk fullt ut finansierad pelare,
ska kommissionen och rådet även ta 
hänsyn till reformens kostnad för den 
offentligt förvaltade pelaren när de 
bedömer utvecklingen av siffrorna för 
alltför stora underskott och skulder. Om 
skuldkvoten överskrider referensvärdet, 
ska reformens kostnad bara beaktas om 
underskottet ligger nära referensvärdet. För 
detta ändamål ska under fem år från och 
med reformens ikraftträdande dess 
nettokostnads påverkan på underskotts-
och skuldutvecklingen beaktas enligt en 
linjär degressiv skala. Oberoende av 
reformens ikraftträdande ska dessutom 
dess nettokostnads påverkan på 
underskotts- och skuldutvecklingen beaktas 
enligt samma linjära degressiva skala under 
en övergångsperiod på fem år från och med 
den [datum då denna förordning träder i 
kraft – ska införas]. Den därvid beräknade 
nettokostnaden ska också beaktas vid 
rådets beslut enligt artikel 126.12 i 
fördraget om att upphäva vissa eller 
samtliga av sina beslut enligt artikel 126.6 
till 126.9 och 126.11 i fördraget, om 
underskottet har minskat väsentligt och 
kontinuerligt och nått en nivå som ligger 
nära referensvärdet och skulden börjar 
minska, fastän skuldkriteriets krav inte 
uppfylls. Det ska också beaktas om denna 
nettokostnad minskar genom att 

”7. Om en medlemsstat har ett alltför stort 
underskott eller bryter mot skuldkriteriet 
enligt artikel 126.2 b i fördraget och detta 
återspeglar genomförandet av sådana 
reformer som behåller existerande 
arbetstillfällen och skapar nya och bättre 
arbetstillfällen samt reformer som 
grundas på offentliga investeringar, ska 
kommissionen och rådet även ta hänsyn till 
reformens kostnad för den offentligt 
förvaltade pelaren när de bedömer 
utvecklingen av siffrorna för alltför stora 
underskott och skulder. Om skuldkvoten 
överskrider referensvärdet, ska reformens 
kostnad bara beaktas om underskottet 
ligger nära referensvärdet. För detta 
ändamål ska under fem år från och med 
reformens ikraftträdande dess 
nettokostnads påverkan på underskotts-
och skuldutvecklingen beaktas enligt en 
linjär degressiv skala. Oberoende av 
reformens ikraftträdande ska dessutom 
dess nettokostnads påverkan på 
underskotts- och skuldutvecklingen beaktas 
enligt samma linjära degressiva skala under 
en övergångsperiod på fem år från och med 
den [datum då denna förordning träder i 
kraft – ska införas]. Den därvid beräknade 
nettokostnaden ska också beaktas vid 
rådets beslut enligt artikel 126.12 i 
fördraget om att upphäva vissa eller 
samtliga av sina beslut enligt artikel 126.6 
till 126.9 och 126.11 i fördraget, om 
underskottet har minskat väsentligt och 
kontinuerligt och nått en nivå som ligger 
nära referensvärdet och skulden börjar 
minska, fastän skuldkriteriets krav inte 
uppfylls. Det ska också beaktas om denna 
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ovannämnda pensionsreform helt eller 
delvis upphävs.”

nettokostnad minskar genom att 
ovannämnda pensionsreform helt eller 
delvis upphävs.”

Or. en

Ändringsförslag 38
Danuta Jazłowiecka

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led e
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 2 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7. Om en medlemsstat har ett alltför stort 
underskott eller bryter mot skuldkriteriet 
enligt artikel 126.2 b i fördraget och detta 
återspeglar genomförandet av en 
pensionsreform, genom vilken ett system 
införs med flera pelare varav en 
obligatorisk fullt ut finansierad pelare, ska 
kommissionen och rådet även ta hänsyn till 
reformens kostnad för den offentligt 
förvaltade pelaren när de bedömer 
utvecklingen av siffrorna för alltför stora 
underskott och skulder. Om skuldkvoten 
överskrider referensvärdet, ska reformens 
kostnad bara beaktas om underskottet 
ligger nära referensvärdet. För detta 
ändamål ska under fem år från och med 
reformens ikraftträdande dess 
nettokostnads påverkan på underskotts-
och skuldutvecklingen beaktas enligt en 
linjär degressiv skala. Oberoende av 
reformens ikraftträdande ska dessutom 
dess nettokostnads påverkan på 
underskotts- och skuldutvecklingen beaktas 
enligt samma linjära degressiva skala
under en övergångsperiod på fem år från 
och med den [datum då denna förordning 
träder i kraft – ska införas]. Den därvid 
beräknade nettokostnaden ska också 
beaktas vid rådets beslut enligt 
artikel 126.12 i fördraget om att upphäva 

”7. Om en medlemsstat har ett alltför stort 
underskott eller bryter mot skuldkriteriet 
enligt artikel 126.2 b i fördraget och detta 
återspeglar genomförandet av en 
pensionsreform, genom vilken ett system 
införs med flera pelare varav en 
obligatorisk fullt ut finansierad pelare, ska 
kommissionen och rådet även ta hänsyn till 
reformens kostnad för den offentligt 
förvaltade pelaren när de bedömer 
utvecklingen av siffrorna för alltför stora 
underskott och skulder. Om skuldkvoten 
överskrider referensvärdet, ska reformens
fulla kostnad bara beaktas om underskottet 
ligger nära referensvärdet. För detta 
ändamål ska från och med reformens 
ikraftträdande dess nettokostnads påverkan 
på underskotts- och skuldutvecklingen 
beaktas enligt en linjär degressiv skala. 
Oberoende av reformens ikraftträdande ska 
dessutom dess nettokostnads påverkan på 
underskotts- och skuldutvecklingen beaktas 
enligt samma linjära degressiva skala från 
och med den [datum då denna förordning
träder i kraft – ska införas]. Den därvid 
beräknade nettokostnaden ska också 
beaktas vid rådets beslut enligt 
artikel 126.12 i fördraget om att upphäva 
vissa eller samtliga av sina beslut enligt 
artikel 126.6 till 126.9 och 126.11 i 
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vissa eller samtliga av sina beslut enligt 
artikel 126.6 till 126.9 och 126.11 i 
fördraget, om underskottet har minskat 
väsentligt och kontinuerligt och nått en 
nivå som ligger nära referensvärdet och 
skulden börjar minska, fastän 
skuldkriteriets krav inte uppfylls. Det ska 
också beaktas om denna nettokostnad 
minskar genom att ovannämnda 
pensionsreform helt eller delvis upphävs.”

fördraget, om underskottet har minskat 
väsentligt och kontinuerligt och nått en 
nivå som ligger nära referensvärdet och 
skulden börjar minska, fastän 
skuldkriteriets krav inte uppfylls. Det ska 
också beaktas om denna nettokostnad 
minskar genom att ovannämnda 
pensionsreform helt eller delvis upphävs.”

Or. en

Motivering

Pensionsreformer har ofta mycket långsiktiga effekter på medlemsstaternas offentliga 
finanser och därför är den femårsperiod som kommissionen föreslår inte relevant. Att 
begränsa möjligheterna att beakta pensionsreformer när utvecklingen av förfarandet vid 
alltför stora underskott bedöms kan avskräcka medlemsstaterna från att införa 
pensionsreformer som är avgörande för de offentliga finansernas stabilitet.

Ändringsförslag 39
Jürgen Klute

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led e
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 2 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7. Om en medlemsstat har ett alltför stort 
underskott eller bryter mot skuldkriteriet 
enligt artikel 126.2 b i fördraget och detta 
återspeglar genomförandet av en 
pensionsreform, genom vilken ett system 
införs med flera pelare varav en 
obligatorisk fullt ut finansierad pelare,
ska kommissionen och rådet även ta 
hänsyn till reformens kostnad för den 
offentligt förvaltade pelaren när de 
bedömer utvecklingen av siffrorna för 
alltför stora underskott och skulder. Om 
skuldkvoten överskrider referensvärdet, 
ska reformens kostnad bara beaktas om 
underskottet ligger nära referensvärdet. För 

”7. Om en medlemsstat har ett alltför stort 
underskott eller bryter mot skuldkriteriet 
enligt artikel 126.2 b i fördraget och detta 
återspeglar genomförandet av en 
pensionsreform, ska kommissionen och 
rådet även ta hänsyn till reformens kostnad 
för den offentligt förvaltade pelaren när de 
bedömer utvecklingen av siffrorna för 
alltför stora underskott och skulder. Om 
skuldkvoten överskrider referensvärdet, 
ska reformens kostnad bara beaktas om 
underskottet ligger nära referensvärdet. För 
detta ändamål ska under fem år från och 
med reformens ikraftträdande dess 
nettokostnads påverkan på underskotts-
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detta ändamål ska under fem år från och 
med reformens ikraftträdande dess 
nettokostnads påverkan på underskotts-
och skuldutvecklingen beaktas enligt en 
linjär degressiv skala. Oberoende av 
reformens ikraftträdande ska dessutom 
dess nettokostnads påverkan på 
underskotts- och skuldutvecklingen beaktas 
enligt samma linjära degressiva skala under 
en övergångsperiod på fem år från och med 
den [datum då denna förordning träder i 
kraft – ska införas]. Den därvid beräknade 
nettokostnaden ska också beaktas vid 
rådets beslut enligt artikel 126.12 i 
fördraget om att upphäva vissa eller 
samtliga av sina beslut enligt artikel 126.6 
till 126.9 och 126.11 i fördraget, om 
underskottet har minskat väsentligt och 
kontinuerligt och nått en nivå som ligger 
nära referensvärdet och skulden börjar 
minska, fastän skuldkriteriets krav inte 
uppfylls. Det ska också beaktas om denna 
nettokostnad minskar genom att 
ovannämnda pensionsreform helt eller 
delvis upphävs.”

och skuldutvecklingen beaktas enligt en 
linjär degressiv skala. Oberoende av 
reformens ikraftträdande ska dessutom 
dess nettokostnads påverkan på 
underskotts- och skuldutvecklingen beaktas 
enligt samma linjära degressiva skala under 
en övergångsperiod på fem år från och med 
den [datum då denna förordning träder i 
kraft – ska införas]. Den därvid beräknade 
nettokostnaden ska också beaktas vid
rådets beslut enligt artikel 126.12 i 
fördraget om att upphäva vissa eller 
samtliga av sina beslut enligt artikel 126.6 
till 126.9 och 126.11 i fördraget, om 
underskottet har minskat väsentligt och 
kontinuerligt och nått en nivå som ligger 
nära referensvärdet och skulden börjar 
minska, fastän skuldkriteriets krav inte 
uppfylls. Det ska också beaktas om denna 
nettokostnad minskar genom att 
ovannämnda pensionsreform helt eller 
delvis upphävs.”

Or. de

Ändringsförslag 40
Jürgen Klute

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Kommissionen ska fullt ut beakta 
yttrandet enligt punkt 1, och om den anser 
att ett alltför stort underskott föreligger ska 
den avge ett yttrande och ett förslag till 
rådet i enlighet med artikel 126.5 och 126.6 
i fördraget.”

”2. Kommissionen ska fullt ut beakta 
yttrandet enligt punkt 1, och om den anser 
att ett alltför stort underskott föreligger ska 
den avge ett yttrande och ett förslag till 
rådet i enlighet med artikel 126.5 och 126.6 
i fördraget. Kommissionen ska lägga fram 
sitt förslag i den berörda medlemsstatens 
parlament.”
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Or. de

Ändringsförslag 41
Jürgen Klute

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led c
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. I rådets rekommendation i enlighet med 
artikel 126.7 i fördraget ska det fastställas 
en tidsfrist på högst sex månader, inom 
vilken den berörda medlemsstaten ska 
vidta effektiva åtgärder. I rådets 
rekommendation ska det även fastställas en 
tidsfrist för korrigeringen av det alltför 
stora underskottet, vilken ska slutföras 
under det år som följer på året då 
underskottet fastställdes, om inte särskilda 
omständigheter föreligger. I 
rekommendationen ska rådet begära att 
medlemsstaten uppnår årliga budgetmål 
som enligt rekommendationens 
underliggande prognos som ett riktmärke 
motsvarar en årlig minsta förbättring på 
minst 0,5 % av BNP av sitt 
konjunkturrensade saldo, utan 
engångsåtgärder och tillfälliga åtgärder, för 
att korrigera det alltför stora underskottet 
inom tidsfristen i rekommendationen.”

”4. I rådets rekommendation i enlighet med 
artikel 126.7 i fördraget ska det fastställas 
en tidsfrist på högst sex månader, inom 
vilken den berörda medlemsstaten ska 
vidta effektiva åtgärder. I rådets 
rekommendation ska det även fastställas en 
tidsfrist för korrigeringen av det alltför 
stora underskottet, vilken ska ske inom 
rimlig tid. I rekommendationen ska rådet 
begära att medlemsstaten uppnår årliga 
budgetmål som enligt rekommendationens 
underliggande prognos som ett riktmärke 
motsvarar en årlig minsta förbättring på 
minst 0,5 % av BNP av sitt 
konjunkturrensade saldo, utan 
engångsåtgärder och tillfälliga åtgärder, för 
att korrigera det alltför stora underskottet 
inom tidsfristen i rekommendationen.”

Or. de

Ändringsförslag 42
Jürgen Klute

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led e
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 3 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Om effektiva åtgärder har vidtagits i 
enlighet med en rekommendation enligt 
artikel 126.7 i fördraget och oväntade 
negativa ekonomiska händelser med stora 
negativa effekter för de offentliga 
finanserna inträffar efter antagandet av den 
rekommendationen, får rådet på 
kommissionens rekommendation besluta 
att anta en reviderad rekommendation 
enligt artikel 126.7 i fördraget. Med 
beaktande av de faktorer av betydelse som 
avses i artikel 2.3 i denna förordning får
tidsfristen för korrigeringen av det alltför 
stora underskottet enligt den reviderade 
rekommendationen som regel utsträckas 
med ett år. Rådet ska bedöma om det, 
jämfört med de ekonomiska prognoserna i 
sin rekommendation, föreligger oväntade 
negativa ekonomiska händelser med stora 
negativa effekter för de offentliga 
finanserna. Vid en omfattande och allvarlig 
ekonomisk nedgång får rådet på 
kommissionens rekommendation också 
besluta om att anta en reviderad 
rekommendation enligt artikel 126.7 i 
fördraget.”

”5. Om effektiva åtgärder har vidtagits i 
enlighet med en rekommendation enligt 
artikel 126.7 i fördraget och oväntade 
negativa ekonomiska händelser med stora 
negativa effekter för de offentliga 
finanserna inträffar efter antagandet av den 
rekommendationen, får rådet på 
kommissionens rekommendation besluta 
att anta en reviderad rekommendation 
enligt artikel 126.7 i fördraget. Den 
reviderade rekommendationen ska 
offentliggöras och läggas fram av 
kommissionen i den berörda 
medlemsstatens parlament. Med 
beaktande av de faktorer av betydelse som 
avses i artikel 2.3 i denna förordning ska
tidsfristen för korrigeringen av det alltför 
stora underskottet enligt den reviderade 
rekommendationen utsträckas med minst
ett år. Rådet ska bedöma om det, jämfört 
med de ekonomiska prognoserna i sin 
rekommendation, föreligger oväntade 
negativa ekonomiska händelser med stora 
negativa effekter för de offentliga 
finanserna. Vid en omfattande och allvarlig 
ekonomisk nedgång får rådet på 
kommissionens rekommendation också 
besluta om att anta en reviderad 
rekommendation enligt artikel 126.7 i 
fördraget.”

Or. de

Ändringsförslag 43
Jürgen Klute

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 – led a
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 5 – punkt 1



AM\856335SV.doc 21/28 PE458.551v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Punkt 1 ska ersättas med följande: utgår
”1. Rådets beslut att förelägga den 
berörda deltagande medlemsstaten att 
vidta åtgärder för att minska underskottet 
enligt artikel 126.9 i fördraget ska fattas 
inom två månader efter det beslut i vilket 
rådet har fastställt att inga effektiva 
åtgärder har vidtagits enligt artikel 126.8. 
I föreläggandet ska rådet begära att 
medlemsstaten uppnår årliga budgetmål 
som enligt rekommendationens 
underliggande prognos som ett riktmärke 
motsvarar en årlig minsta förbättring på 
minst 0,5 % av BNP av sitt 
konjunkturrensade saldo, utan 
engångsåtgärder och tillfälliga åtgärder, 
för att korrigera det alltför stora 
underskottet inom tidsfristen i 
rekommendationen. Rådet ska också ange 
åtgärder som främjar att dessa mål 
uppnås.”

Or. de

Ändringsförslag 44
Jürgen Klute

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 – led b
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 5 – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1a. Efter kommissionens föreläggande 
enligt artikel 126.9 i fördraget ska den 
berörda medlemsstaten rapportera till 
kommissionen och rådet om åtgärder som 
vidtagits med anledning av rådets 
föreläggande. Rapporten ska innehålla 
målen för de offentliga utgifterna och för 
diskretionära åtgärder på intäktssidan 
och vidare information om åtgärder som 

utgår
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vidtagits med anledning av rådets 
specifika rekommendationer, så att rådet 
vid behov kan fatta beslut i enlighet med 
artikel 6.2 i denna förordning. Rapporten 
ska offentliggöras.”

Or. de

Ändringsförslag 45
Jürgen Klute

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 – led c
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Om effektiva åtgärder har vidtagits i 
enlighet med ett föreläggande enligt 
artikel 126.9 i fördraget och oväntade
negativa ekonomiska händelser med stora
negativa effekter för de offentliga 
finanserna inträffar efter att föreläggandet 
antagits, får rådet på kommissionens 
rekommendation besluta att anta ett 
reviderat föreläggande enligt artikel 126.9 i 
fördraget. Med beaktande av de faktorer av 
betydelse som avses i artikel 2.3 i denna 
förordning får tidsfristen för korrigeringen 
av det alltför stora underskottet enligt det 
reviderade föreläggandet som regel
utsträckas med ett år. Rådet ska bedöma 
om det, jämfört med de ekonomiska 
prognoserna i sitt föreläggande, föreligger
oväntade negativa ekonomiska händelser 
med stora negativa effekter för de 
offentliga finanserna. Vid en omfattande 
och allvarlig ekonomisk nedgång får rådet 
på kommissionens rekommendation också 
besluta om att anta ett reviderat 
föreläggande enligt artikel 126.9 i 
fördraget.”

”2. Om effektiva åtgärder har vidtagits i 
enlighet med ett föreläggande enligt 
artikel 126.9 i fördraget och negativa 
ekonomiska händelser med negativa 
effekter för de offentliga finanserna 
inträffar efter att föreläggandet antagits, får 
rådet efter att ha hört regeringen i den 
berörda medlemsstaten besluta att anta ett 
reviderat föreläggande enligt artikel 126.9 i 
fördraget. Med beaktande av de faktorer av 
betydelse som avses i artikel 2.3 i denna 
förordning ska tidsfristen för korrigeringen 
av det alltför stora underskottet enligt det 
reviderade föreläggandet utsträckas med
minst ett år. Rådet ska bedöma om det, 
jämfört med de ekonomiska prognoserna i 
sitt föreläggande, föreligger negativa 
ekonomiska händelser med negativa 
effekter för de offentliga finanserna och 
om en negativ ekonomisk utveckling står i 
samband med genomförandet av rådets 
rekommendationer. Vid en omfattande och 
allvarlig ekonomisk nedgång ska rådet på 
kommissionens rekommendation också 
besluta om att anta ett reviderat 
föreläggande enligt artikel 126.9 i 
fördraget.”
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Or. de

Ändringsförslag 46
Jürgen Klute

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När villkoren för att tillämpa 
artikel 126.11 i fördraget är uppfyllda, ska 
rådet ålägga sanktioner enligt 
artikel 126.11. Ett sådant beslut ska fattas 
senast fyra månader efter rådets beslut att 
förelägga den berörda deltagande 
medlemsstaten att vidta åtgärder enligt 
artikel 126.9.”

utgår

Or. de

Ändringsförslag 47
Jürgen Klute

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådets beslut att skärpa sanktionerna i 
enlighet med artikel 126.11 i fördraget ska 
fattas senast två månader efter 
rapporteringstillfällena enligt förordning 
(EG) nr 479/2009. Rådets beslut att 
upphäva vissa eller samtliga av sina 
beslut i enlighet med artikel 126.12 i 
fördraget ska fattas så snart som möjligt 
och under inga omständigheter senare än 
två månader efter rapporteringstillfällena 
enligt förordning (EG) nr 479/2009.”

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 48
Jürgen Klute

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led a
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Kommissionen och rådet ska övervaka
genomförandet av de åtgärder som har 
vidtagits”.

”1. Kommissionen och rådet ska granska
genomförandet av de åtgärder som har 
vidtagits”.

Or. de

Ändringsförslag 49
Jürgen Klute

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När rådet beslutar att tillämpa sanktioner 
mot en deltagande medlemsstat i enlighet 
med artikel 126.11 i fördraget, ska som 
regel böter åläggas. Rådet får besluta att 
komplettera dessa böter med övriga 
åtgärder enligt artikel 126.11 i fördraget.”

utgår

Or. de

Ändringsförslag 50
Jürgen Klute

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1467/97
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Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Böter ska omfatta en fast del 
motsvarande 0,2 % av BNP och en rörlig 
del. Den rörliga delen ska motsvara en 
tiondel av skillnaden mellan underskottet 
i procent av BNP under det föregående 
året och antingen referensvärdet för 
offentliga underskott eller, om bristande 
budgetdisciplin även omfattar 
skuldkriteriet, saldot i de offentliga 
finanserna som andel av BNP som skulle 
uppnåtts samma år enligt föreläggandet i 
enlighet med 126.9 i fördraget.

1. Böterna får inte överstiga 0,05 % av 
BNP.

Or. de

Ändringsförslag 51
Jürgen Klute

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje därpå följande år, fram till dess att 
beslutet upphävs om förekomsten av ett 
alltför stort underskott, ska rådet bedöma 
om den berörda deltagande medlemsstaten 
har vidtagit effektiva åtgärder med 
anledning av rådets föreläggande enligt 
artikel 126.9 i fördraget. Rådet ska i sin 
årliga bedömning i enlighet med artikel 
126.11 i fördraget besluta att skärpa 
sanktionerna, om den berörda deltagande 
medlemsstaten inte har följt rådets 
föreläggande. Om ytterligare böter 
beslutas, ska de beräknas på samma sätt 
som för den rörliga delen av böterna 
enligt punkt 1.

2. Varje därpå följande år, fram till dess att 
beslutet upphävs om förekomsten av ett 
alltför stort underskott, ska rådet bedöma 
om den berörda deltagande medlemsstaten 
har vidtagit effektiva åtgärder med 
anledning av rådets föreläggande enligt 
artikel 126.9 i fördraget. Om böter beslutas 
ska dessa inte överstiga 0,01 % av BNP.

Or. de
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Ändringsförslag 52
Jürgen Klute

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inga enskilda bötesbelopp enligt 
punkterna 1 och 2 får överskrida en övre 
gräns på 0,5 % av BNP.”

3. Inga enskilda bötesbelopp enligt 
punkterna 1 och 2 får överskrida en övre 
gräns på 0,01 % av BNP.”

Or. de

Ändringsförslag 53
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De böter som anges i artikel 12 i denna 
förordning ska utgöra andra inkomster 
enligt artikel 311 i fördraget och ska 
fördelas mellan de deltagande 
medlemsstater som inte har alltför stort 
underskott enligt artikel 126.6 i fördraget 
och som inte är föremål för ett förfarande 
vid alltför stora obalanser enligt 
förordning (EU) nr […/…], i förhållande 
till deras andel av de berättigade 
medlemsstaternas totala 
bruttonationalinkomst (BNI).”

De böter som anges i artikel 12 i denna 
förordning ska utgöra andra inkomster 
enligt artikel 311 i fördraget och ska 
fördelas mellan de deltagande 
medlemsstater som har ett ekonomiskt 
handelsunderskott enligt artikel 126.6 i 
fördraget, strikt kopplat till hållbara 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
investeringar.”

Or. en
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Ändringsförslag 54
Jürgen Klute

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De böter som anges i artikel 12 i denna 
förordning ska utgöra andra inkomster 
enligt artikel 311 i fördraget och ska
fördelas mellan de deltagande 
medlemsstater som inte har alltför stort 
underskott enligt artikel 126.6 i fördraget 
och som inte är föremål för ett förfarande 
vid alltför stora obalanser enligt 
förordning (EU) nr […/…], i förhållande 
till deras andel av de berättigade 
medlemsstaternas totala 
bruttonationalinkomst (BNI).”

De böter som anges i artikel 12 i denna 
förordning ska utgöra andra inkomster 
enligt artikel 311 i fördraget och ska
användas till att stödja unionens 
investerings- och sysselsättningsmål, med 
särskilt beaktande av behovet av hållbar 
utveckling i unionens fattigaste regioner.

Or. de

Ändringsförslag 55
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De böter som anges i artikel 12 i denna 
förordning ska utgöra andra inkomster
enligt artikel 311 i fördraget och ska
fördelas mellan de deltagande 
medlemsstater som inte har alltför stort 
underskott enligt artikel 126.6 i fördraget 
och som inte är föremål för ett förfarande 
vid alltför stora obalanser enligt 
förordning (EU) nr […/…], i förhållande 
till deras andel av de berättigade 
medlemsstaternas totala 

De böter som indrivits i enlighet med
artikel 12 i denna förordning ska utgöra
sådana andra inkomster som avses i
artikel 311 i EUF-fördraget, och ska föras 
till den permanenta krismekanismen 
(Europeiska valutafonden). Till dess att 
Europeiska valutafonden har inrättats ska 
dessa böter gå till den europeiska 
finansiella stabiliseringsfaciliteten.
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bruttonationalinkomst (BNI).”

Or. de

Ändringsförslag 56
Jürgen Klute

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en


