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Ændringsforslag 63
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.

Ændringsforslag 64
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning – ændringsretsakt
-

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en
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Ændringsforslag 65
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 121, stk. 6,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 121, stk. 6, og artikel 148, stk. 3 og 
4,

Or. en

Ændringsforslag 66
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Bestemmelserne i denne forordning 
er i fuld overensstemmelse med de 
horisontale klausuler i TEUF, dvs. artikel 
7, 8, 9, 10 og 11, samt bestemmelserne i 
protokol 26 og artikel 153, stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 67
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Stabilitets- og 
konvergensprogrammernes indhold samt 
kriterierne for vurderingen af
programmerne bør tilpasses med 
udgangspunkt i erfaringerne fra 
gennemførelsen af stabilitets- og 

(5) Stabilitets- og 
konvergensprogrammernes indhold samt 
kriterierne for vurderingen af 
programmerne bør tilpasses med 
udgangspunkt i erfaringerne fra 
gennemførelsen af stabilitets- og 
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vækstpagten. vækstpagten, navnlig med henblik på 
EU's konkurrenceevne.

Or. de

Ændringsforslag 68
David Casa

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Stabilitets- og 
konvergensprogrammernes indhold samt 
kriterierne for vurderingen af 
programmerne bør tilpasses med 
udgangspunkt i erfaringerne fra 
gennemførelsen af stabilitets- og 
vækstpagten.

(5) Stabilitets- og 
konvergensprogrammernes indhold samt 
proceduren for vurderingen af 
programmerne bør videreudvikles på både 
nationalt niveau og EU-niveau med 
udgangspunkt i erfaringerne fra 
gennemførelsen af stabilitets- og 
vækstpagten.

Or. en

Ændringsforslag 69
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Stabilitets- og 
konvergensprogrammernes indhold samt 
kriterierne for vurderingen af 
programmerne bør tilpasses med 
udgangspunkt i erfaringerne fra 
gennemførelsen af stabilitets- og 
vækstpagten.

(5) Stabilitets- og 
konvergensprogrammernes indhold samt 
kriterierne for vurderingen af 
programmerne bør videreudvikles og 
diskuteres på nationalt niveau og EU-
niveau med udgangspunkt i erfaringerne 
fra gennemførelsen af stabilitets- og 
vækstpagten.

Or. en
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Ændringsforslag 70
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved at overholde de mellemfristede 
budgetmålsætninger burde 
medlemsstaterne opnå en 
sikkerhedsmargen med hensyn til 
underskudsreferenceværdien på 3 % af 
BNP for at sikre hurtige fremskridt hen 
imod holdbare finanser og give plads for 
budgetmæssige dispositioner, navnlig med 
hensyn til behovene for offentlige 
investeringer.

(6) Ved at overholde de mellemfristede 
budgetmålsætninger burde 
medlemsstaterne opnå en 
sikkerhedsmargen med hensyn til 
underskudsreferenceværdien på 3 % af 
BNP for at sikre hurtige fremskridt hen 
imod holdbare finanser og give plads for 
budgetmæssige dispositioner, navnlig med 
hensyn til behovene for offentlige 
investeringer, så konkurrenceevnen 
forbedres.

Or. de

Ændringsforslag 71
David Casa

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved at overholde de mellemfristede 
budgetmålsætninger burde 
medlemsstaterne opnå en 
sikkerhedsmargen med hensyn til 
underskudsreferenceværdien på 3 % af 
BNP for at sikre hurtige fremskridt hen 
imod holdbare finanser og give plads for 
budgetmæssige dispositioner, navnlig med 
hensyn til behovene for offentlige 
investeringer.

(6) Ved at overholde de mellemfristede 
budgetmålsætninger burde 
medlemsstaterne opnå en 
sikkerhedsmargen med hensyn til 
underskudsreferenceværdien på 3 % af 
BNP for at sikre holdbare offentlige 
finanser eller hurtige fremskridt hen imod 
holdbare finanser og samtidig give plads 
for budgetmæssige dispositioner, navnlig 
med hensyn til behovene for offentlige 
investeringer.

Or. en
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Ændringsforslag 72
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved at overholde de mellemfristede 
budgetmålsætninger burde 
medlemsstaterne opnå en 
sikkerhedsmargen med hensyn til 
underskudsreferenceværdien på 3 % af 
BNP for at sikre hurtige fremskridt hen 
imod holdbare finanser og give plads for 
budgetmæssige dispositioner, navnlig med 
hensyn til behovene for offentlige 
investeringer.

(6) Ved at overholde de mellemfristede 
budgetmålsætninger burde 
medlemsstaterne opnå en 
sikkerhedsmargen med hensyn til 
underskudsreferenceværdien på 3 % af 
BNP for at sikre holdbare offentlige 
finanser og hurtige fremskridt hen imod 
holdbare finanser og give plads for 
budgetmæssige dispositioner, navnlig med 
hensyn til behovene for offentlige 
investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 73
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Forpligtelsen til at opfylde og fastholde 
den mellemfristede målsætning skal 
omsættes i praksis ved at fastsætte nogle 
principper for en forsigtig finanspolitik.

(7) Forpligtelsen til at opfylde og fastholde 
den mellemfristede målsætning skal 
omsættes i praksis ved at fastsætte nogle 
principper for en holdbar finanspolitik.

Or. en
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Ændringsforslag 74
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) En forsigtig finanspolitik indebærer, at 
vækstraten for de offentlige udgifter under 
normale omstændigheder ikke overskrider
en forsigtigt beregnet mellemfristet BNP-
vækstrate, at stigninger, der går ud over 
dette, modsvares af diskretionære 
forhøjelser af de offentlige indtægter, og at
diskretionære indtægtsbegrænsninger
modsvares af udgiftsbegrænsninger.

(9) En fornuftig finanspolitik indebærer, at
offentlige finanser på mellemlangt sigt 
lever op til et sæt af vejledende 
retningslinjer for udgifter og indtægter. 
Væksten i skatteindtægterne (uden 
indregning af midlertidige indtægtskilder) 
bør under normale omstændigheder ikke 
ligge under den mellemfristede BNP-
vækstrate. Væksten i de offentlige udgifter 
(hvor de sociale ydelser og 
udgiftselementerne er forbundet med 
konjunkturudviklingen) bør under 
normale omstændigheder ikke overskride
en forsigtigt beregnet mellemfristet BNP-
vækstrate. Diskretionære forhøjelser af 
udgifterne eller diskretionære 
begrænsninger af skatteindtægterne skal 
modsvares af supplerende eller andre 
diskretionære foranstaltninger
vedrørende udgifterne og/eller 
skatteindtægterne.

Or. en

Begrundelse

Hvis finanspolitisk disciplin betragtes som noget ekstremt vigtigt, skal alle potentielle 
politiske tilgange, hvormed man kan reducere det offentlige underskud og nå de 
mellemfristede mål, mobiliseres på lige fod. Tidligere erfaringer viser desuden, at der i en 
række tilfælde er blevet begået fejl ved, at uventede indtægter (skatter grundet stigende 
huspriser) blev anvendt til at sænke de strukturelle skatteindtægter (indkomstskat), og i den 
forbindelse spillede udgifterne ingen eller kun en lille rolle. Dette ændringsforslag søger 
derfor at skabe en bredere tilgang – fra en tilgang, der hovedsageligt er baseret på 
udgifterne, til en tilgang, der er baseret på både udgifterne og indtægterne.
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Ændringsforslag 75
 Sven Giegold 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) En forsigtig finanspolitik indebærer, at
vækstraten for de offentlige udgifter under 
normale omstændigheder ikke overskrider
en forsigtigt beregnet mellemfristet BNP-
vækstrate, at stigninger, der går ud over 
dette, modsvares af diskretionære 
forhøjelser af de offentlige indtægter, og 
at diskretionære indtægtsbegrænsninger 
modsvares af udgiftsbegrænsninger.

(9) En holdbar finanspolitik indebærer 
overholdelse af et sæt regler for 
indtægterne og udgifterne, hvor væksten i 
de strukturelle skatteindtægter uden 
indregning af uventede, 
konjunkturbestemte og enkeltstående 
foranstaltninger under normale 
omstændigheder ikke bør ligge under den 
mellemfristede BNP-vækstrate i 
konjunkturforløbet. Vækstraten for de 
offentlige udgifter overskrider under 
normale omstændigheder ikke en 
mellemfristet BNP-vækstrate i 
konjunkturforløbet, diskretionære 
stigninger, der går ud over dette i forhold 
til udgifter eller diskretionære 
nedbringelser af skatteindtægterne 
modsvares af supplerende andre 
diskretionære foranstaltninger vedrørende 
udgifterne og/eller skatteindtægterne. En 
holdbar finanspolitik indebærer, at der 
grundet skærpende eller formildende 
omstændigheder som omhandlet i 
forordning (EF) nr. 1467/97 tages 
passende og eksplicit højde for 
langsigtede faktorer, som er af afgørende 
betydning for den økonomiske 
bæredygtighed, herunder social inklusion, 
eksterne miljøpåvirkninger, særligt 
klimaforandringer, samt omkostningerne 
til internationalisering af andre negative 
eksterne påvirkninger, som udgør en 
byrde for de kommende generationer.

Or. en
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Ændringsforslag 76
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det bør være tilladt midlertidigt at 
fravige princippet om en forsigtig
finanspolitik i tilfælde af et alvorligt og
generelt økonomisk tilbageslag med det 
formål at bane vej for et fornyet økonomisk 
opsving.

(10) Det bør være tilladt midlertidigt at 
fravige princippet om en fornuftig
finanspolitik i tilfælde af et alvorligt 
økonomisk tilbageslag, herunder i den 
periode, hvor økonomien fungerer 
dårligere end det normale potentiale, med 
det formål at bane vej for et fuldt og 
fornyet økonomisk opsving.

Or. en

Begrundelse

Formuleringen om et generelt økonomisk tilbageslag er for restriktivt. Hvis en medlemsstat 
rammes af en specifik økonomisk katastrofe, som ikke berører de øvrige medlemmer af den 
fælles valuta, er det faktisk meget fornuftigt at lade den nationale finanspolitik handle om 
denne katastrofe og ikke om pengepolitik, eftersom det er nødvendigt at tilpasse 
pengepolitikken til den gennemsnitlige situation i euroområdet.
Der er ikke nødvendigvis nogen tidsbegrænsning på indvirkningen af et økonomisk 
tilbageslag. Et alvorligt økonomisk tilbageslag vil utvivlsomt betyde, at arbejdsløsheden 
forbliver høj, og at økonomien fungerer dårligere end potentialet i adskillige år frem. I et 
sådant tilfælde ville det være for tidligt at indlede finanspolitiske konsolideringsstrategier, og 
det ville underminere opsvingets styrke, hvorved man ville risikere at omdanne høj 
arbejdsløshed til vedvarende arbejdsløshed. Generelt bør princippet være først at tage fat på 
de fulde finanspolitiske besparelser, når arbejdsløsheden har været nedbragt længe nok.

Ændringsforslag 77
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det bør være tilladt midlertidigt at 
fravige princippet om en forsigtig 
finanspolitik i tilfælde af et alvorligt og 
generelt økonomisk tilbageslag med det 

(10) Det bør være tilladt midlertidigt at 
fravige princippet om en forsigtig 
finanspolitik i tilfælde af en recession med 
det formål at bane vej for et fornyet 
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formål at bane vej for et fornyet økonomisk 
opsving.

økonomisk opsving.

Or. en

Ændringsforslag 78
David Casa

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det bør være tilladt midlertidigt at 
fravige princippet om en forsigtig 
finanspolitik i tilfælde af et alvorligt og 
generelt økonomisk tilbageslag med det 
formål at bane vej for et fornyet økonomisk 
opsving.

(10) Det bør ekstraordinært være tilladt 
midlertidigt at fravige princippet om en 
forsigtig finanspolitik i tilfælde af et 
alvorligt og generelt økonomisk tilbageslag 
med det formål at bane vej for et fornyet 
økonomisk opsving.

Or. en

Ændringsforslag 79
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det bør være tilladt midlertidigt at 
fravige princippet om en forsigtig
finanspolitik i tilfælde af et alvorligt og 
generelt økonomisk tilbageslag med det 
formål at bane vej for et fornyet økonomisk 
opsving.

(10) Det bør være tilladt midlertidigt at 
fravige princippet om en holdbar
finanspolitik i tilfælde af et alvorligt og 
generelt økonomisk tilbageslag med det 
formål at bane vej for et fornyet økonomisk 
opsving.

Or. en



PE458.552v01-00 12/38 AM\856336DA.doc

DA

Ændringsforslag 80
David Casa

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I tilfælde af en væsentlig afvigelse fra 
en forsigtig finanspolitik bør der rettes en 
advarsel til den pågældende medlemsstat, 
og hvis den væsentlige afvigelse fortsætter 
eller er af særlig alvorlig karakter, bør der 
rettes en henstilling til den pågældende 
medlemsstat om at træffe de nødvendige 
korrigerende foranstaltninger.

(11) I tilfælde af en væsentlig afvigelse fra 
en forsigtig finanspolitik bør der rettes en 
advarsel til den pågældende medlemsstat, 
og hvis den væsentlige afvigelse fortsætter 
eller er af særlig alvorlig karakter, bør der 
rettes en henstilling til den pågældende 
medlemsstat om at træffe de nødvendige 
korrigerende foranstaltninger. Europa-
Parlamentet kan anmode den pågældende 
medlemsstat om over for Parlamentets 
ansvarlige udvalg at redegøre for sine 
politikker i denne sammenhæng.

Or. en

Ændringsforslag 81
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I tilfælde af en væsentlig afvigelse fra 
en forsigtig finanspolitik bør der rettes en 
advarsel til den pågældende medlemsstat, 
og hvis den væsentlige afvigelse fortsætter 
eller er af særlig alvorlig karakter, bør der 
rettes en henstilling til den pågældende 
medlemsstat om at træffe de nødvendige 
korrigerende foranstaltninger.

(11) I tilfælde af en væsentlig afvigelse fra 
en holdbar finanspolitik bør der rettes en 
advarsel til den pågældende medlemsstat, 
og hvis den væsentlige afvigelse fortsætter 
eller er af særlig alvorlig karakter, bør der 
rettes en henstilling til den pågældende 
medlemsstat om at træffe de nødvendige 
korrigerende foranstaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 82
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I tilfælde af en væsentlig afvigelse fra 
en forsigtig finanspolitik bør der rettes en 
advarsel til den pågældende medlemsstat, 
og hvis den væsentlige afvigelse fortsætter 
eller er af særlig alvorlig karakter, bør der 
rettes en henstilling til den pågældende 
medlemsstat om at træffe de nødvendige 
korrigerende foranstaltninger.

(11) I tilfælde af en væsentlig afvigelse fra 
en holdbar finanspolitik bør der rettes en 
advarsel til den pågældende medlemsstat, 
og hvis den væsentlige afvigelse fortsætter 
eller er af særlig alvorlig karakter, bør der 
rettes en henstilling til den pågældende 
medlemsstat om at træffe de nødvendige 
korrigerende foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 83
David Casa

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at sikre, at de deltagende 
medlemsstater overholder Unionens 
rammer for overvågning af de offentlige 
finanser, bør der indføres en særlig 
håndhævelsesmekanisme på basis af 
traktatens artikel 136, der kan anvendes i 
tilfælde af en vedvarende og betydelig 
afvigelse fra en forsigtig finanspolitik.

(12) For at sikre, at de deltagende 
medlemsstater overholder Unionens 
rammer for overvågning af de offentlige 
finanser, bør der indføres en særlig 
håndhævelsesmekanisme på basis af artikel 
136 i TEUF, der kan anvendes i tilfælde af 
en vedvarende og betydelig afvigelse fra en 
forsigtig finanspolitik, manglende 
handling eller manglende vilje til at 
samarbejde.

Or. en
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Ændringsforslag 84
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at sikre, at de deltagende 
medlemsstater overholder Unionens 
rammer for overvågning af de offentlige 
finanser, bør der indføres en særlig 
håndhævelsesmekanisme på basis af 
traktatens artikel 136, der kan anvendes i 
tilfælde af en vedvarende og betydelig 
afvigelse fra en forsigtig finanspolitik.

(12) For at sikre, at de deltagende 
medlemsstater overholder Unionens 
rammer for overvågning af de offentlige 
finanser, bør der indføres en særlig 
håndhævelsesmekanisme på basis af 
traktatens artikel 136, der kan anvendes i 
tilfælde af en vedvarende og betydelig 
afvigelse fra en holdbar finanspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 85
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra a 
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver deltagende medlemsstat forelægger 
et stabilitetsprogram for Rådet og 
Kommissionen med de oplysninger, der er 
nødvendige af hensyn til den periodiske 
multilaterale overvågning, der er 
omhandlet i traktatens artikel 121; 
programmet er et afgørende grundlag for 
prisstabilitet og en stærk og bæredygtig 
vækst, som bidrager til øget beskæftigelse.

1. Hver deltagende medlemsstat forelægger 
et stabilitetsprogram for Rådet og 
Kommissionen med de oplysninger, der er 
nødvendige af hensyn til den periodiske 
multilaterale overvågning, der er 
omhandlet i traktatens artikel 121; 
programmet er et afgørende grundlag for 
prisstabilitet, konkurrenceevne og en stærk 
og bæredygtig vækst, som bidrager til øget 
beskæftigelse.

Or. de
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Ændringsforslag 86
David Casa

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra c 
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Oplysningerne om udviklingen i den 
offentlige saldo og gældskvoten, om 
væksten i de offentlige udgifter, om den 
forventede vækst i de offentlige indtægter 
ved uændret politik, om de planlagte 
diskretionære foranstaltninger på 
indtægtssiden samt om de centrale 
økonomiske antagelser, der er nævnt i stk. 
2, litra a) og b), skal være på årsbasis og 
skal dække det foregående år, det 
indeværende år og mindst de efterfølgende 
tre år.

3. Oplysningerne om udviklingen i den 
offentlige saldo og gældskvoten, om 
væksten i de offentlige udgifter, om den 
forventede vækst i de offentlige indtægter 
ved uændret politik, om de planlagte 
diskretionære foranstaltninger på 
indtægtssiden, vækstmønstrene og
indikatorerne for økonomiens 
konkurrenceevne samt om de centrale 
økonomiske antagelser, der er nævnt i stk. 
2, litra a) og b), skal være på årsbasis og 
skal dække det foregående år, det 
indeværende år og mindst de efterfølgende 
tre år.

Or. en

Ændringsforslag 87
David Casa

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På grundlag af den vurdering, der 
foretages af Kommissionen og Det 
Økonomiske og Finansielle Udvalg, 
undersøger Rådet inden for rammerne af 
den multilaterale overvågning efter 
traktatens artikel 121 de mellemfristede 
budgetmålsætninger, som den pågældende 
medlemsstat fremlægger, og det vurderer, 
om de økonomiske antagelser, som 

1. På grundlag af den vurdering, der 
foretages af Kommissionen og Det 
Økonomiske og Finansielle Udvalg, 
undersøger Rådet inden for rammerne af 
den multilaterale overvågning efter artikel 
121 i TEUF de mellemfristede 
budgetmålsætninger og den forventede 
udvikling af den generelle gældskvote, 
som den pågældende medlemsstat 



PE458.552v01-00 16/38 AM\856336DA.doc

DA

programmet er baseret på, er realistiske, 
om den tilsigtede tilpasning i retning af den 
mellemfristede budgetmålsætning er 
hensigtsmæssig, og om de foranstaltninger, 
der træffes eller foreslås for at overholde 
den tilsigtede tilpasning, er tilstrækkelige 
til at opfylde den mellemfristede 
budgetmålsætning over konjunkturforløbet.

fremlægger i sit stabilitetsprogram, og det 
vurderer, om de økonomiske antagelser, 
som programmet er baseret på, er 
realistiske, om den tilsigtede tilpasning i 
retning af den mellemfristede 
budgetmålsætning er hensigtsmæssig, og 
om de foranstaltninger, der træffes eller 
foreslås for at overholde den tilsigtede 
tilpasning, er tilstrækkelige til at opfylde 
den mellemfristede budgetmålsætning over 
konjunkturforløbet.

Or. en

Ændringsforslag 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre, at den mellemfristede 
budgetmålsætning reelt opfyldes og 
fastholdes, verificerer Rådet, at væksten i 
de offentlige udgifter, sammenholdt med 
effekten af de foranstaltninger, der træffes 
eller planlægges på indtægtssiden, er 
forenelige med en forsigtig finanspolitik.

For at sikre, at den mellemfristede 
budgetmålsætning reelt opfyldes og 
fastholdes, verificerer Rådet, at væksten i 
de offentlige udgifter og væksten i 
skatteindtægterne, under hensyntagen til 
de mulige kompensationsvirkninger fra 
modregning af diskretionære 
foranstaltninger, er forenelige med en 
fornuftig finanspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 89
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre, at den mellemfristede 
budgetmålsætning reelt opfyldes og 
fastholdes, verificerer Rådet, at væksten i 
de offentlige udgifter, sammenholdt med 
effekten af de foranstaltninger, der træffes 
eller planlægges på indtægtssiden, er 
forenelige med en forsigtig finanspolitik.

For at sikre, at den mellemfristede 
budgetmålsætning reelt opfyldes og 
fastholdes, verificerer Rådet, at væksten i 
de offentlige udgifter, sammenholdt med 
effekten af de foranstaltninger, der træffes 
eller planlægges på indtægtssiden, er 
forenelige med en holdbar finanspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 90
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 4 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finanspolitikken betragtes som forsigtig og 
dermed egnet til at opfylde den 
mellemfristede budgetmålsætning og 
fastholde den over tid, hvis følgende 
betingelser er opfyldt:

Finanspolitikken betragtes som holdbar og 
dermed egnet til at opfylde den 
mellemfristede budgetmålsætning og 
fastholde den over tid, hvis følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 91
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for de medlemsstater, der har opfyldt 
den mellemfristede budgetmålsætning, må 
den årlige vækst i udgifterne ikke overstige 

a) for de medlemsstater, der har opfyldt 
den mellemfristede budgetmålsætning, må 
den årlige vækst i udgifterne ikke overstige 
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en forsigtig mellemfristet BNP-vækstrate, 
medmindre overskridelsen modsvares af 
diskretionære foranstaltninger på 
indtægtssiden

den anslåede mellemfristede BNP-
vækstrate, og væksten i skatteindtægterne 
må ikke ligge under væksten i statens 
indtægter, medmindre overskridelsen eller 
forskellen modsvares af diskretionære 
foranstaltninger på indtægtssiden og/eller 
udgiftssiden

Or. en

Begrundelse

Der henvises til EFS, ændringsforslag 1. Desuden er det ikke korrekt at anføre, at 
regeringerne kan kontrollere udgifterne, men ikke indtægterne. Såvel udgifter som indtægter 
er i høj grad påvirket af konjunkturerne, og en nedgang reducerer skatteindtægterne på 
samme måde, som den øger statens udgifter.

Ændringsforslag 92
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for de medlemsstater, der har opfyldt 
den mellemfristede budgetmålsætning, må 
den årlige vækst i udgifterne ikke overstige 
en forsigtig mellemfristet BNP-vækstrate, 
medmindre overskridelsen modsvares af 
diskretionære foranstaltninger på 
indtægtssiden

a) for de medlemsstater, der har opfyldt 
den mellemfristede budgetmålsætning, må 
den årlige vækst i udgifterne ikke overstige 
en holdbar mellemfristet BNP-vækstrate, 
medmindre overskridelsen modsvares af 
diskretionære foranstaltninger på 
indtægtssiden

Or. en
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Ændringsforslag 93
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for de medlemsstater, der endnu ikke har 
opfyldt den mellemfristede 
budgetmålsætning, må den årlige vækst i 
udgifterne ikke overstige en rate, der ligger 
under en forsigtigt beregnet mellemfristet 
BNP-vækstrate, medmindre overskridelsen
modsvares af diskretionære 
foranstaltninger på indtægtssiden.
Afstanden mellem vækstraten for de 
offentlige udgifter og en forsigtigt beregnet 
mellemfristet BNP-vækstrate må ikke 
overstige, hvad der kan sikre en passende 
tilpasning i retning af den mellemfristede 
budgetmålsætning

b) for de medlemsstater, der endnu ikke har 
opfyldt den mellemfristede 
budgetmålsætning, skal den årlige vækst i 
skatteindtægterne overstige den 
mellemfristede BNP-vækstrate, mens den 
årlige mellemfristede vækst i udgifterne 
ikke må overstige en rate, der ligger under 
en forsigtigt beregnet mellemfristet BNP-
vækstrate. I forbindelse med beregningen 
og vurderingen af vækstudviklingen for 
statens udgifter skal der ikke tages højde 
for indvirkningen fra 
arbejdsløshedsunderstøttelse og andre 
sociale udgifter, som er forbundet til 
konjunkturforløbet. Afvigelser fra disse 
vejledende udgifts- og vækstmønstre skal 
ikke betragtes som et problem, såfremt 
afvigelserne modsvares af diskretionære 
foranstaltninger på udgifts- eller 
indtægtssiden eller begge. Afstanden 
mellem vækstraten for de offentlige 
udgifter og en forsigtigt beregnet 
mellemfristet BNP-vækstrate samt 
afstanden mellem vækstraten for 
skatteindtægter og den mellemfristede 
BNP-vækstrate må ikke overstige, hvad 
der kan sikre en passende tilpasning i 
retning af den mellemfristede 
budgetmålsætning

Or. en
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Ændringsforslag 94
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for de medlemsstater, der endnu ikke har 
opfyldt den mellemfristede 
budgetmålsætning, må den årlige vækst i 
udgifterne ikke overstige en rate, der ligger 
under en forsigtigt beregnet mellemfristet 
BNP-vækstrate, medmindre overskridelsen 
modsvares af diskretionære 
foranstaltninger på indtægtssiden.
Afstanden mellem vækstraten for de 
offentlige udgifter og en forsigtigt 
beregnet mellemfristet BNP-vækstrate må 
ikke overstige, hvad der kan sikre en 
passende tilpasning i retning af den 
mellemfristede budgetmålsætning

b) for de medlemsstater, der endnu ikke har 
opfyldt den mellemfristede 
budgetmålsætning, må den årlige vækst i 
udgifterne ikke overstige en rate, der ligger 
under en holdbar mellemfristet BNP-
vækstrate, medmindre overskridelsen 
modsvares af diskretionære 
foranstaltninger på indtægtssiden.
Afstanden mellem vækstraten for de 
offentlige udgifter og en holdbar 
mellemfristet BNP-vækstrate må ikke 
overstige, hvad der kan sikre en passende 
tilpasning i retning af den mellemfristede 
budgetmålsætning

Or. en

Ændringsforslag 95
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den forsigtigt beregnede mellemfristede 
vækstrate tages op til vurdering på basis af 
fremskrivninger over en tidshorisont på ti 
år, der ajourføres med regelmæssige 
mellemrum.

Den holdbare mellemfristede vækstrate 
tages op til vurdering på basis af 
fremskrivninger over en tidshorisont på ti 
år, der ajourføres med regelmæssige 
mellemrum.

Or. en



AM\856336DA.doc 21/38 PE458.552v01-00

DA

Begrundelse

’’

Ændringsforslag 96
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når kursen for tilpasning af den 
mellemfristede budgetmålsætning 
fastlægges for medlemsstater, der endnu 
ikke har nået denne målsætning, og når der 
tillades en midlertidig afvigelse fra denne 
målsætning for medlemsstater, der allerede 
har nået den, på den betingelse, at der 
bevares en passende sikkerhedsmargen 
med hensyn til referenceværdien for 
underskuddet, og at budgetstillingen i 
programperioden forventes at vende tilbage 
til den mellemfristede budgetmålsætning, 
tager Rådet hensyn til gennemførelsen af 
større strukturreformer, som har direkte 
langsigtede omkostningsbesparende 
virkninger, bl.a. ved at øge den potentielle 
vækst, og derfor en konstaterbar 
indvirkning på de offentlige finansers 
holdbarhed på lang sigt.

Når kursen for tilpasning af den 
mellemfristede budgetmålsætning 
fastlægges for medlemsstater, der endnu 
ikke har nået denne målsætning, og når der 
tillades en midlertidig afvigelse fra denne 
målsætning for medlemsstater, der allerede 
har nået den, på den betingelse, at der 
bevares en passende sikkerhedsmargen 
med hensyn til referenceværdien for 
underskuddet, og at budgetstillingen i 
programperioden forventes at vende tilbage 
til den mellemfristede budgetmålsætning, 
tager Rådet hensyn til gennemførelsen af 
større strukturreformer, som bidrager til at 
nå EU's målsætninger for vækst, job samt
social og regional samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 97
David Casa

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når kursen for tilpasning af den Når kursen for tilpasning af den 
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mellemfristede budgetmålsætning 
fastlægges for medlemsstater, der endnu 
ikke har nået denne målsætning, og når der 
tillades en midlertidig afvigelse fra denne 
målsætning for medlemsstater, der allerede 
har nået den, på den betingelse, at der 
bevares en passende sikkerhedsmargen 
med hensyn til referenceværdien for 
underskuddet, og at budgetstillingen i 
programperioden forventes at vende tilbage 
til den mellemfristede budgetmålsætning, 
tager Rådet hensyn til gennemførelsen af 
større strukturreformer, som har direkte 
langsigtede omkostningsbesparende 
virkninger, bl.a. ved at øge den potentielle 
vækst, og derfor en konstaterbar 
indvirkning på de offentlige finansers 
holdbarhed på lang sigt.

mellemfristede budgetmålsætning 
fastlægges for medlemsstater, der endnu 
ikke har nået denne målsætning, og når der 
tillades en midlertidig afvigelse fra denne 
målsætning for medlemsstater, der allerede 
har nået den, på den betingelse, at der 
bevares en passende sikkerhedsmargen 
med hensyn til referenceværdien for 
underskuddet, og at budgetstillingen i 
programperioden forventes at vende tilbage 
til den mellemfristede budgetmålsætning, 
skal Rådet udelukkende tage hensyn til 
gennemførelsen af større strukturreformer, 
som har direkte langsigtede 
omkostningsbesparende virkninger, bl.a. 
ved at øge den potentielle vækst, og derfor 
en konstaterbar indvirkning på de 
offentlige finansers holdbarhed på lang 
sigt.

Or. en

Ændringsforslag 98
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Man bør være særlig opmærksom på 
pensionsreformer, som indfører et 
flersøjlesystem, der omfatter en 
obligatorisk, fuldt finansieret søjle. 
Medlemsstater, der gennemfører sådanne 
reformer, har lov til at afvige fra den 
tilsigtede tilpasning af deres 
mellemfristede budgetmålsætning eller fra 
målsætningen selv med en afvigelse, der 
afspejler reformens nettoomkostninger for 
den offentligt styrede søjle på den 
betingelse, at afvigelsen forbliver

Man bør være særlig opmærksom på de 
reformer, som fastholder eksisterende job
og skaber nye og bedre job, og reformer, 
som er baseret på offentlige investeringer. 
Medlemsstater, der gennemfører sådanne 
reformer, har lov til at afvige fra den 
tilsigtede tilpasning af deres 
mellemfristede budgetmålsætning eller fra 
målsætningen selv.

Or. en
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Ændringsforslag 99
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Man bør være særlig opmærksom på 
pensionsreformer, som indfører et 
flersøjlesystem, der omfatter en 
obligatorisk, fuldt finansieret søjle. 
Medlemsstater, der gennemfører sådanne 
reformer, har lov til at afvige fra den 
tilsigtede tilpasning af deres 
mellemfristede budgetmålsætning eller fra 
målsætningen selv med en afvigelse, der 
afspejler reformens nettoomkostninger for 
den offentligt styrede søjle på den 
betingelse, at afvigelsen forbliver

Man bør være særlig opmærksom på 
pensionsreformer, som styrker et 
flersøjlesystem. Medlemsstater, der 
gennemfører sådanne reformer, har lov til 
at afvige fra den tilsigtede tilpasning af 
deres mellemfristede budgetmålsætning 
eller fra målsætningen selv med en 
afvigelse, der afspejler reformens 
nettoomkostninger for den offentligt 
styrede søjle på den betingelse, at 
afvigelsen forbliver

Or. en

Ændringsforslag 100
David Casa

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Man bør være særlig opmærksom på 
pensionsreformer, som indfører et 
flersøjlesystem, der omfatter en 
obligatorisk, fuldt finansieret søjle. 
Medlemsstater, der gennemfører sådanne 
reformer, har lov til at afvige fra den 
tilsigtede tilpasning af deres 
mellemfristede budgetmålsætning eller fra 
målsætningen selv med en afvigelse, der 

I forhold til disse reformer bør man være 
særlig opmærksom på pensionsreformer, 
når der indføres et flersøjlesystem, der 
omfatter en obligatorisk, fuldt finansieret 
søjle. Medlemsstater, der gennemfører 
sådanne reformer, har lov til at afvige fra 
den tilsigtede tilpasning af deres 
mellemfristede budgetmålsætning eller fra 
målsætningen selv med en afvigelse, der 
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afspejler reformens nettoomkostninger for 
den offentligt styrede søjle på den 
betingelse, at afvigelsen forbliver

afspejler reformens nettoomkostninger for 
den offentligt styrede søjle på den 
betingelse, at afvigelsen forbliver

Or. en

Ændringsforslag 101
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I perioder med et alvorligt økonomisk 
tilbageslag af generel karakter må 
medlemsstaterne midlertidigt fravige den 
tilpasningskurs, der som omhandlet i fjerde 
afsnit kræves af en forsigtig finanspolitik.

I perioder med et alvorligt økonomisk 
tilbageslag, herunder i forbindelse med 
eftervirkningerne og i den periode, hvor 
økonomien fungerer under potentialet, må 
medlemsstaterne midlertidigt fravige den 
tilpasningskurs, der som omhandlet i fjerde 
afsnit kræves af en finanspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 102
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I perioder med et alvorligt økonomisk 
tilbageslag af generel karakter må 
medlemsstaterne midlertidigt fravige den 
tilpasningskurs, der som omhandlet i fjerde 
afsnit kræves af en forsigtig finanspolitik.

I perioder med recession må 
medlemsstaterne midlertidigt fravige den 
tilpasningskurs, der som omhandlet i fjerde 
afsnit kræves af en forsigtig finanspolitik, 
for at bane vejen for et økonomisk 
opsving.

Or. en
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Ændringsforslag 103
David Casa

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I perioder med et alvorligt økonomisk 
tilbageslag af generel karakter må 
medlemsstaterne midlertidigt fravige den 
tilpasningskurs, der som omhandlet i fjerde 
afsnit kræves af en forsigtig finanspolitik.

Kun i perioder med et alvorligt økonomisk 
tilbageslag af generel karakter må 
medlemsstaterne midlertidigt fravige den 
tilpasningskurs, der som omhandlet i fjerde 
afsnit kræves af en forsigtig finanspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 104
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I perioder med et alvorligt økonomisk 
tilbageslag af generel karakter må 
medlemsstaterne midlertidigt fravige den 
tilpasningskurs, der som omhandlet i fjerde 
afsnit kræves af en forsigtig finanspolitik.

I perioder med et alvorligt økonomisk 
tilbageslag må medlemsstaterne 
midlertidigt fravige den tilpasningskurs, 
der som omhandlet i fjerde afsnit kræves af 
en holdbar finanspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 105
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 5 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Rådet gennemgår stabilitetsprogrammet 
inden for tre måneder efter programmets 
forelæggelse. På grundlag af en henstilling 
fra Kommissionen og efter høring af Det 
Økonomiske og Finansielle Udvalg afgiver 
Rådet eventuelt en udtalelse om 
programmet. Finder Rådet i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
121, at målene og indholdet i et program 
bør strammes op, særlig med henvisning til 
behovet for en forsigtig finanspolitik, 
opfordrer Rådet i sin udtalelse den 
pågældende medlemsstat til at tilpasse 
programmet."

2. Rådet gennemgår stabilitetsprogrammet 
inden for tre måneder efter programmets 
forelæggelse. På grundlag af en henstilling 
fra Kommissionen og efter høring af Det 
Økonomiske og Finansielle Udvalg afgiver 
Rådet eventuelt en udtalelse om 
programmet. Finder Rådet i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
121, at målene og indholdet i et program 
bør strammes op, særlig med henvisning til 
behovet for en holdbar finanspolitik, 
opfordrer Rådet i sin udtalelse den 
pågældende medlemsstat til at tilpasse 
programmet."

Or. en

Ændringsforslag 106
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som led i den multilaterale overvågning 
efter traktatens artikel 121, stk. 3, 
overvåger Rådet gennemførelsen af 
stabilitetsprogrammerne på grundlag af 
oplysninger fra de deltagende 
medlemsstater og på grundlag af de 
vurderinger, der foretages af 
Kommissionen og Det Økonomiske og 
Finansielle Udvalg, særlig med sigte på at 
identificere faktiske eller forventede 
væsentlige afvigelser i budgetstillingen fra 
det mellemfristede budgetmål eller den 
nødvendige tilpasning i retning af dette mål 
som følge af afvigelser fra en forsigtig
finanspolitik.

1. Som led i den multilaterale overvågning 
efter traktatens artikel 121, stk. 3, 
overvåger Rådet gennemførelsen af 
stabilitetsprogrammerne på grundlag af 
oplysninger fra de deltagende 
medlemsstater og på grundlag af de 
vurderinger, der foretages af 
Kommissionen og Det Økonomiske og 
Finansielle Udvalg, særlig med sigte på at 
identificere faktiske eller forventede 
væsentlige afvigelser i budgetstillingen fra 
det mellemfristede budgetmål eller den 
nødvendige tilpasning i retning af dette mål 
som følge af afvigelser fra en holdbar
finanspolitik.
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Or. en

Ændringsforslag 107
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I tilfælde af en væsentlig afvigelse fra en 
forsigtig finanspolitik som omhandlet i 
artikel 5, stk. 1, i denne forordning og med 
henblik på at forhindre, at der opstår et 
uforholdsmæssigt stort underskud, kan 
Kommissionen i overensstemmelse med 
traktatens artikel 121, stk. 4, rette en 
advarsel til den pågældende medlemsstat.

2. I tilfælde af en væsentlig afvigelse fra en 
holdbar finanspolitik som omhandlet i 
artikel 5, stk. 1, i denne forordning og med 
henblik på at forhindre, at der opstår et 
uforholdsmæssigt stort underskud, kan 
Kommissionen i overensstemmelse med 
traktatens artikel 121, stk. 4, rette en 
advarsel til den pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 108
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En afvigelse fra en forsigtig finanspolitik 
betragtes som væsentlig, hvis følgende 
betingelser er opfyldt: udgiftsvæksten er 
højere end den, der er forenelig med en 
forsigtig finanspolitik, og den opvejes ikke 
af diskretionære indtægtsforøgende 
foranstaltninger; de diskretionære 
indtægtsforøgende foranstaltninger opvejes 
ikke af udgiftsbegrænsninger; afvigelsen 
har en samlet effekt for den offentlige 
saldo på mindst 0,5 % af BNP i et enkelt år 
eller på i gennemsnit mindst 0,25 % af 

En afvigelse fra en holdbar finanspolitik 
betragtes som væsentlig, hvis følgende 
betingelser er opfyldt: udgiftsvæksten er 
højere end den, der er forenelig med en 
holdbar finanspolitik, og den opvejes ikke
af diskretionære indtægtsforøgende 
foranstaltninger; de diskretionære 
indtægtsforøgende foranstaltninger opvejes 
ikke af udgiftsbegrænsninger; afvigelsen 
har en samlet effekt for den offentlige 
saldo på mindst 0,5 % af BNP i et enkelt år 
eller på i gennemsnit mindst 0,25 % af 
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BNP om året i to år i træk. BNP om året i to år i træk.

Or. en

Ændringsforslag 109
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan ligeledes ses bort fra afvigelsen i 
tilfælde af et alvorligt økonomisk 
tilbageslag af generel karakter.

Der kan ligeledes ses bort fra afvigelsen i 
tilfælde af en recession.

Or. en

Ændringsforslag 110
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den væsentlige afvigelse fra en 
forsigtig finanspolitik fortsætter eller er 
særlig alvorlig, retter Rådet efter 
henstilling fra Kommissionen en 
henstilling til den pågældende medlemsstat 
om at træffe de nødvendige 
tilpasningsforanstaltninger. På forslag af 
Kommissionen offentliggør Rådet sin 
henstilling."

3. Hvis den væsentlige afvigelse fra en 
holdbar finanspolitik fortsætter eller er 
særlig alvorlig, retter Rådet efter 
henstilling fra Kommissionen en 
henstilling til den pågældende medlemsstat 
om at træffe de nødvendige 
tilpasningsforanstaltninger. På forslag af 
Kommissionen offentliggør Rådet sin 
henstilling."

Or. en
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Ændringsforslag 111
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6 – litra a
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat med dispensation 
forelægger et konvergensprogram for 
Rådet og Kommissionen med de 
oplysninger, der er nødvendige af hensyn 
til den periodiske multilaterale 
overvågning, der er omhandlet i traktatens 
artikel 121; programmet er et afgørende 
grundlag for prisstabilitet og en stærk og 
bæredygtig vækst, som bidrager til øget 
beskæftigelse.

1. Hver medlemsstat med dispensation 
forelægger et konvergensprogram for 
Rådet og Kommissionen med de 
oplysninger, der er nødvendige af hensyn 
til den periodiske multilaterale 
overvågning, der er omhandlet i traktatens 
artikel 121; programmet er et afgørende 
grundlag for prisstabilitet, 
konkurrenceevne og en stærk og 
bæredygtig vækst, som bidrager til øget 
beskæftigelse.

Or. de

Ændringsforslag 112
David Casa

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6 – litra c
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Oplysningerne om udviklingen i den 
offentlige saldo og gældskvoten, om 
væksten i de offentlige udgifter, om den 
forventede vækst i de offentlige indtægter 
ved uændret politik, om de planlagte 
diskretionære foranstaltninger på 
indtægtssiden samt om de centrale 
økonomiske antagelser, der er nævnt i stk. 
2, litra a) og b), skal være på årsbasis og 
skal dække det foregående år, det 
indeværende år og mindst de efterfølgende 
tre år.

3. Oplysningerne om udviklingen i den 
offentlige saldo og gældskvoten, om 
væksten i de offentlige udgifter, om den 
forventede vækst i de offentlige indtægter 
ved uændret politik, om de planlagte 
diskretionære foranstaltninger på 
indtægtssiden, vækstmønstret og 
indikatorerne for økonomiens 
konkurrenceevne samt om de centrale 
økonomiske antagelser, der er nævnt i stk. 
2, litra a) og b), skal være på årsbasis og 
skal dække det foregående år, det 
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indeværende år og mindst de efterfølgende 
tre år.

Or. en

Ændringsforslag 113
David Casa

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På grundlag af den vurdering, der 
foretages af Kommissionen og Det 
Økonomiske og Finansielle Udvalg, 
undersøger Rådet inden for rammerne af 
den multilaterale overvågning efter 
traktatens artikel 121 de mellemfristede 
budgetmålsætninger, som den pågældende 
medlemsstat fremlægger, og det vurderer, 
om de økonomiske antagelser, som 
programmet er baseret på, er realistiske, 
om den tilsigtede tilpasning i retning af den 
mellemfristede budgetmålsætning er 
hensigtsmæssig, og om de foranstaltninger, 
der træffes og/eller foreslås for at 
overholde den tilsigtede tilpasning, er 
tilstrækkelige til at opfylde den 
mellemfristede budgetmålsætning over 
konjunkturforløbet.

1. På grundlag af den vurdering, der 
foretages af Kommissionen og Det 
Økonomiske og Finansielle Udvalg, 
undersøger Rådet inden for rammerne af 
den multilaterale overvågning efter artikel 
121 i TEUF de mellemfristede 
budgetmålsætninger og det forventede 
vækstmønster for den generelle 
gældskvote, som den pågældende 
medlemsstat fremlægger i sine 
konvergensprogrammer, og det vurderer,
om de økonomiske antagelser, som 
programmet er baseret på, er realistiske, 
om den tilsigtede tilpasning i retning af den 
mellemfristede budgetmålsætning er 
hensigtsmæssig, og om de foranstaltninger, 
der træffes og/eller foreslås for at 
overholde den tilsigtede tilpasning, er 
tilstrækkelige til at opfylde den 
mellemfristede budgetmålsætning over 
konjunkturforløbet.

Or. en
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Ændringsforslag 114
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at sikre, at den 
mellemfristede budgetmålsætning reelt 
opfyldes og fastholdes, verificerer Rådet, at 
væksten i de offentlige udgifter, 
sammenholdt med effekten af de 
foranstaltninger, der træffes eller foreslås 
på indtægtssiden, er forenelige med en 
forsigtig finanspolitik.

Med henblik på at sikre, at den 
mellemfristede budgetmålsætning reelt 
opfyldes og fastholdes, verificerer Rådet, at 
væksten i de offentlige udgifter, 
sammenholdt med effekten af de 
foranstaltninger, der træffes eller foreslås 
på indtægtssiden, er forenelige med en 
holdbar finanspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 115
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finanspolitikken betragtes som forsigtig og 
dermed egnet til at opfylde den 
mellemfristede budgetmålsætning og 
fastholde den over tiden, hvis følgende 
betingelser er opfyldt:

Finanspolitikken betragtes som holdbar og 
dermed egnet til at opfylde den 
mellemfristede budgetmålsætning og 
fastholde den over tiden, hvis følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. en
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Ændringsforslag 116
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for de medlemsstater, der har opfyldt 
den mellemfristede budgetmålsætning: den 
årlige vækst i udgifterne må ikke overstige 
en forsigtigt beregnet mellemfristet BNP-
vækstrate, medmindre overskridelsen 
modsvares af diskretionære 
foranstaltninger på indtægtssiden

a) for de medlemsstater, der har opfyldt 
den mellemfristede budgetmålsætning: den 
årlige vækst i udgifterne må ikke overstige 
en holdbar mellemfristet BNP-vækstrate, 
medmindre overskridelsen modsvares af 
diskretionære foranstaltninger på 
indtægtssiden

Or. en

Ændringsforslag 117
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den forsigtigt beregnede mellemfristede 
vækstrate tages op til vurdering på basis af 
fremskrivninger over en tidshorisont på ti 
år, der ajourføres med regelmæssige 
mellemrum.

Den holdbare mellemfristede vækstrate 
tages op til vurdering på basis af 
fremskrivninger over en tidshorisont på ti 
år, der ajourføres med regelmæssige 
mellemrum.

Or. en
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Ændringsforslag 118
David Casa

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når kursen for tilpasning af den 
mellemfristede budgetmålsætning 
fastlægges for medlemsstater, der endnu 
ikke har nået denne målsætning, og når der 
tillades en midlertidig afvigelse fra denne 
målsætning for medlemsstater, der allerede 
har nået den, på den betingelse, at der 
bevares en passende sikkerhedsmargen 
med hensyn til referenceværdien for 
underskuddet, og at budgetstillingen i 
programperioden forventes at vende tilbage 
til den mellemfristede budgetmålsætning, 
tager Rådet hensyn til gennemførelsen af 
større strukturreformer, som har direkte 
langsigtede omkostningsbesparende 
virkninger, bl.a. ved at øge den potentielle 
vækst, og derfor en konstaterbar 
indvirkning på de offentlige finansers 
holdbarhed på lang sigt.

Når kursen for tilpasning af den 
mellemfristede budgetmålsætning 
fastlægges for medlemsstater, der endnu 
ikke har nået denne målsætning, og når der 
tillades en midlertidig afvigelse fra denne 
målsætning for medlemsstater, der allerede 
har nået den, på den betingelse, at der 
bevares en passende sikkerhedsmargen 
med hensyn til referenceværdien for 
underskuddet, og at budgetstillingen i 
programperioden forventes at vende tilbage 
til den mellemfristede budgetmålsætning, 
skal Rådet udelukkende tage hensyn til 
gennemførelsen af større strukturreformer, 
som har direkte langsigtede 
omkostningsbesparende virkninger, bl.a. 
ved at øge den potentielle vækst, og derfor 
en konstaterbar indvirkning på de 
offentlige finansers holdbarhed på lang 
sigt.

Or. en

Ændringsforslag 119
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Man bør være særlig opmærksom på 
pensionsreformer, som indfører et 
flersøjlesystem, der omfatter en

Man bør være særlig opmærksom på 
pensionsreformer, som indfører en
offentlig søjle med brugerbetaling. 
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obligatorisk, fuldt finansieret søjle. 
Medlemsstater, der gennemfører sådanne 
reformer, har lov til at afvige fra den 
tilsigtede tilpasning af deres 
mellemfristede budgetmålsætning eller fra 
målsætningen selv med en afvigelse, der 
afspejler reformens nettoomkostninger for 
den offentligt styrede søjle på den 
betingelse, at afvigelsen forbliver 
midlertidig, og at der bevares en passende 
sikkerhedsmargen med hensyn til 
referenceværdien for underskuddet.

Medlemsstater, der gennemfører sådanne 
reformer, har lov til at afvige fra den 
tilsigtede tilpasning af deres 
mellemfristede budgetmålsætning eller fra 
målsætningen selv med en afvigelse, der 
afspejler reformens nettoomkostninger for 
den offentligt styrede søjle på den 
betingelse, at afvigelsen forbliver 
midlertidig, og at der bevares en passende 
sikkerhedsmargen med hensyn til 
referenceværdien for underskuddet.

Or. en

Ændringsforslag 120
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Man bør være særlig opmærksom på 
pensionsreformer, som indfører et 
flersøjlesystem, der omfatter en 
obligatorisk, fuldt finansieret søjle. 
Medlemsstater, der gennemfører sådanne 
reformer, har lov til at afvige fra den 
tilsigtede tilpasning af deres 
mellemfristede budgetmålsætning eller fra 
målsætningen selv med en afvigelse, der 
afspejler reformens nettoomkostninger for 
den offentligt styrede søjle på den 
betingelse, at afvigelsen forbliver 
midlertidig, og at der bevares en passende 
sikkerhedsmargen med hensyn til 
referenceværdien for underskuddet.

Man bør være særlig opmærksom på 
pensionsreformer, som styrker et 
flersøjlesystem. Medlemsstater, der 
gennemfører sådanne reformer, har lov til 
at afvige fra den tilsigtede tilpasning af 
deres mellemfristede budgetmålsætning 
eller fra målsætningen selv med en 
afvigelse, der afspejler reformens 
nettoomkostninger for den offentligt 
styrede søjle på den betingelse, at 
afvigelsen forbliver midlertidig, og at der 
bevares en passende sikkerhedsmargen 
med hensyn til referenceværdien for 
underskuddet.

Or. en
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Ændringsforslag 121
David Casa

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Man bør være særlig opmærksom på 
pensionsreformer, som indfører et 
flersøjlesystem, der omfatter en 
obligatorisk, fuldt finansieret søjle. 
Medlemsstater, der gennemfører sådanne 
reformer, har lov til at afvige fra den 
tilsigtede tilpasning af deres 
mellemfristede budgetmålsætning eller fra 
målsætningen selv med en afvigelse, der 
afspejler reformens nettoomkostninger for 
den offentligt styrede søjle på den 
betingelse, at afvigelsen forbliver 
midlertidig, og at der bevares en passende 
sikkerhedsmargen med hensyn til 
referenceværdien for underskuddet.

I forhold til disse reformer bør man være 
særlig opmærksom på pensionsreformer, 
når der indføres et flersøjlesystem, der 
omfatter en obligatorisk, fuldt finansieret 
søjle. Medlemsstater, der gennemfører 
sådanne reformer, har lov til at afvige fra 
den tilsigtede tilpasning af deres 
mellemfristede budgetmålsætning eller fra 
målsætningen selv med en afvigelse, der 
afspejler reformens nettoomkostninger for 
den offentligt styrede søjle på den 
betingelse, at afvigelsen forbliver 
midlertidig, og at der bevares en passende 
sikkerhedsmargen med hensyn til 
referenceværdien for underskuddet.

Or. en

Ændringsforslag 122
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I perioder med et alvorligt økonomisk 
tilbageslag af generel karakter må 
medlemsstaterne midlertidigt fravige den 
tilpasningskurs, der som omhandlet i fjerde 
afsnit kræves af en forsigtig finanspolitik.

I perioder med recession må 
medlemsstaterne midlertidigt fravige den 
tilpasningskurs, der som omhandlet i fjerde 
afsnit kræves af en forsigtig finanspolitik.

Or. en
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Ændringsforslag 123
David Casa

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I perioder med et alvorligt økonomisk 
tilbageslag af generel karakter må 
medlemsstaterne midlertidigt fravige den 
tilpasningskurs, der som omhandlet i fjerde 
afsnit kræves af en forsigtig finanspolitik.

Kun i perioder med et alvorligt økonomisk 
tilbageslag af generel karakter må 
medlemsstaterne midlertidigt fravige den 
tilpasningskurs, der som omhandlet i fjerde 
afsnit kræves af en forsigtig finanspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 124
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I perioder med et alvorligt økonomisk 
tilbageslag af generel karakter må 
medlemsstaterne midlertidigt fravige den 
tilpasningskurs, der som omhandlet i fjerde 
afsnit kræves af en forsigtig finanspolitik.

I perioder med et alvorligt økonomisk 
tilbageslag af generel karakter må 
medlemsstaterne midlertidigt fravige den 
tilpasningskurs, der som omhandlet i fjerde 
afsnit kræves af en holdbar finanspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 125
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 9 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Rådet gennemgår 
konvergensprogrammet inden for tre 
måneder efter programmets forelæggelse. 
På grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen og efter høring af Det 
Økonomiske og Finansielle Udvalg afgiver 
Rådet eventuelt en udtalelse om 
programmet. Finder Rådet i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
121, at målene og indholdet i et program 
bør strammes op, særlig med henvisning til 
behovet for en forsigtig finanspolitik, 
opfordrer Rådet i sin udtalelse den 
pågældende medlemsstat til at tilpasse 
programmet.

2. Rådet gennemgår 
konvergensprogrammet inden for tre 
måneder efter programmets forelæggelse. 
På grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen og efter høring af Det 
Økonomiske og Finansielle Udvalg afgiver 
Rådet eventuelt en udtalelse om 
programmet. Finder Rådet i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
121, at målene og indholdet i et program 
bør strammes op, særlig med henvisning til 
behovet for en holdbar finanspolitik, 
opfordrer Rådet i sin udtalelse den 
pågældende medlemsstat til at tilpasse 
programmet.

Or. en

Ændringsforslag 126
Sven Giegold

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som led i den multilaterale overvågning 
efter traktatens artikel 121, stk. 3, 
overvåger Rådet gennemførelsen af 
konvergensprogrammerne på grundlag af 
oplysninger fra medlemsstater med 
dispensation og på grundlag af de 
vurderinger, der foretages af 
Kommissionen og Det Økonomiske og 
Finansielle Udvalg, særlig med sigte på at 
identificere faktiske eller forventede 
væsentlige afvigelser i budgetstillingen fra 
det mellemfristede budgetmål eller den 
nødvendige tilpasning i retning af dette mål 
som følge af afvigelser fra en forsigtig
finanspolitik.

1. Som led i den multilaterale overvågning 
efter traktatens artikel 121, stk. 3, 
overvåger Rådet gennemførelsen af 
konvergensprogrammerne på grundlag af 
oplysninger fra medlemsstater med 
dispensation og på grundlag af de 
vurderinger, der foretages af 
Kommissionen og Det Økonomiske og
Finansielle Udvalg, særlig med sigte på at 
identificere faktiske eller forventede 
væsentlige afvigelser i budgetstillingen fra 
det mellemfristede budgetmål eller den 
nødvendige tilpasning i retning af dette mål 
som følge af afvigelser fra en holdbar
finanspolitik.
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Or. en

Ændringsforslag 127
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Forordning (EF) nr. 1466/97
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan ligeledes ses bort fra afvigelsen i 
tilfælde af et alvorligt økonomisk 
tilbageslag af generel karakter.

Der kan ligeledes ses bort fra afvigelsen i 
tilfælde af en recession.

Or. en


