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Ändringsförslag 63
Ilda Figueiredo

Förslag till förordning – ändringsakt
–

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 svåra situationer, och stödja 
produktionen, grundläggande offentliga tjänster, skapande av arbetstillfällen med rättigheter 
och utrotande av fattigdomen.
– Prioritering bör ges åt sociala indikatorer, anställning och värdiga löner, social välfärd 
och lika möjligheter.

Ändringsförslag 64
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning – ändringsakt
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en
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Ändringsförslag 65
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Beaktandeled 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 121.6,

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 121.6, 148.3 och 148.4,

Or. en

Ändringsförslag 66
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Bestämmelserna i denna förordning 
är helt förenliga med övergripande 
klausuler i EUF-fördraget, nämligen 
artiklarna 7–11, samt med 
bestämmelserna i protokoll 26 och i 
artikel 153.5.

Or. en

Ändringsförslag 67
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Innehållet i stabilitets- och 
konvergensprogrammen och kriterierna för 
hur de ska bedömas bör vidare anpassas 
mot bakgrund av erfarenheterna av att 
genomföra stabilitets- och tillväxtpakten.

(5) Innehållet i stabilitets- och 
konvergensprogrammen och kriterierna för 
hur de ska bedömas bör vidare anpassas 
mot bakgrund av erfarenheterna av att 
genomföra stabilitets- och tillväxtpakten 
och med särskilt beaktande av 
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EU:s konkurrenskraft.

Or. de

Ändringsförslag 68
David Casa

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Innehållet i stabilitets- och 
konvergensprogrammen och kriterierna 
för hur de ska bedömas bör vidare 
anpassas mot bakgrund av erfarenheterna 
av att genomföra stabilitets- och 
tillväxtpakten.

(5) Innehållet i stabilitets- och 
konvergensprogrammen och förfarandet
för att bedöma programmen bör vidare 
utvecklas såväl på nationell nivå som på 
EU-nivå mot bakgrund av erfarenheterna 
av att genomföra stabilitets- och 
tillväxtpakten.

Or. en

Ändringsförslag 69
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Innehållet i stabilitets- och 
konvergensprogrammen och kriterierna för 
hur de ska bedömas bör vidare anpassas
mot bakgrund av erfarenheterna av att 
genomföra stabilitets- och tillväxtpakten.

(5) Innehållet i stabilitets- och 
konvergensprogrammen och kriterierna för 
hur de ska bedömas bör vidare utvecklas 
och diskuteras såväl på nationell nivå som 
på EU-nivå mot bakgrund av 
erfarenheterna av att genomföra stabilitets-
och tillväxtpakten.

Or. en
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Ändringsförslag 70
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom att hålla fast vid det 
medelfristiga budgetmålet bör 
medlemsstaterna få en säkerhetsmarginal 
till gränsvärdet på 3 procent av BNP så att 
de kan göra snabba framsteg mot hållbara 
finanser och ha manöverutrymme i de 
offentliga finanserna, framför allt med 
hänsyn till behovet av offentliga 
investeringar.

(6) Genom att hålla fast vid det 
medelfristiga budgetmålet bör 
medlemsstaterna få en säkerhetsmarginal 
till gränsvärdet på 3 procent av BNP så att 
de kan göra snabba framsteg mot hållbara 
finanser och ha manöverutrymme i de 
offentliga finanserna, framför allt med 
hänsyn till behovet av offentliga 
investeringar, för att förbättra sin 
konkurrenskraft.

Or. de

Ändringsförslag 71
David Casa

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom att hålla fast vid det 
medelfristiga budgetmålet bör 
medlemsstaterna få en säkerhetsmarginal 
till gränsvärdet på 3 procent av BNP så att 
de kan göra snabba framsteg mot hållbara 
finanser och ha manöverutrymme i de 
offentliga finanserna, framför allt med 
hänsyn till behovet av offentliga 
investeringar.

(6) Genom att hålla fast vid det 
medelfristiga budgetmålet bör 
medlemsstaterna få en säkerhetsmarginal 
till gränsvärdet på 3 procent av BNP så att 
de kan säkra eller göra snabba framsteg 
mot hållbara offentliga finanser, och
samtidigt ha manöverutrymme i de 
offentliga finanserna, framför allt med 
hänsyn till behovet av offentliga 
investeringar.

Or. en
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Ändringsförslag 72
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom att hålla fast vid det 
medelfristiga budgetmålet bör 
medlemsstaterna få en säkerhetsmarginal 
till gränsvärdet på 3 procent av BNP så att 
de kan göra snabba framsteg mot hållbara 
finanser och ha manöverutrymme i de 
offentliga finanserna, framför allt med 
hänsyn till behovet av offentliga 
investeringar.

(6) Genom att hålla fast vid det 
medelfristiga budgetmålet bör 
medlemsstaterna få en säkerhetsmarginal 
till gränsvärdet på 3 procent av BNP så att 
de kan säkra hållbara offentliga finanser 
och göra snabba framsteg mot hållbara 
finanser och ha manöverutrymme i de 
offentliga finanserna, framför allt med 
hänsyn till behovet av offentliga 
investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 73
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Skyldigheten att uppnå och bibehålla 
det medelfristiga budgetmålet måste 
genomföras i praktiken genom 
fastställande av principer för en 
ansvarsfull så kallat försiktig
finanspolitik.

(7) Skyldigheten att uppnå och bibehålla 
det medelfristiga budgetmålet måste 
genomföras i praktiken genom 
fastställande av principer för en hållbar
finanspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 74
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) En försiktig finanspolitik innebär att 
utgiftstakten under normala 
omständigheter inte får överstiga en 
försiktigt beräknad BNP-tillväxt på 
medellång sikt, att ökningar därutöver ska 
uppvägas genom diskretionära ökningar av 
de offentliga inkomsterna och att 
diskretionära inkomstminskningar ska 
uppvägas genom nedskärningar av 
utgifterna.

(9) En sund finanspolitik innebär att de 
offentliga finanserna på medellång sikt 
ska följa ett antal vägledande riktlinjer för 
utgifter och inkomster. 
Skatteintäktsökningen (där tillfälliga 
inkomstkällor inte beaktas) får normalt 
sett inte understiga BNP-tillväxten på 
medellång sikt. Den offentliga
utgiftstakten (med de sociala utgifter och 
utgiftskomponenter som härrör från 
konjunkturcykeln) får inte överstiga en 
försiktigt beräknad BNP-tillväxt på 
medellång sikt. Diskretionära 
utgiftsökningar eller diskretionära 
skatteintäktsminskningar ska uppvägas 
genom att åtföljas av andra diskretionära
åtgärder på utgiftssidan och/eller på 
skatteintäktssidan.

Or. en

Motivering

If fiscal discipline is considered to be crucially important, then all potential policy 
approaches enabling to reduce the public deficit and reaching the medium term objectives 
should be  mobilized  and this on an equal basis. Past experience also shows that, in a 
number of cases, mistakes were made by using windfall opportunities on the revenue side 
(taxes from rising housing prices) to cut structural tax revenue (incomes taxation), with the 
expenditure side playing no or little role in this. This amendment therefore seeks to broaden 
the approach from an approach mostly based on the expenditure side to an approach based 
on the expenditure and revenue side.

Ändringsförslag 75
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) En försiktig finanspolitik innebär att
utgiftstakten under normala 

(9) En hållbar finanspolitik innebär att
man måste följa regler på inkomst- och 
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omständigheter inte får överstiga en 
försiktigt beräknad BNP-tillväxt på 
medellång sikt, att ökningar därutöver ska 
uppvägas genom diskretionära ökningar av 
de offentliga inkomsterna och att 
diskretionära inkomstminskningar ska 
uppvägas genom nedskärningar av 
utgifterna.

utgiftssidan där en ökning av strukturella 
skatteintäkter, exklusive icke förutsebara 
inkomster, konjunkturdrivna åtgärder och 
engångsåtgärder, inte får understiga 
BNP-tillväxten på medellång sikt under 
konjunkturcykeln. De offentliga 
utgifternas ökningstakt får inte överstiga 
BNP-tillväxten på medellång sikt under 
konjunkturcykeln, och diskretionära 
ökningar utöver denna utgiftsnorm eller 
diskretionära skatteintäktsminskningar 
ska uppvägas genom att åtföljas av andra 
diskretionära åtgärder på utgiftssidan 
och/eller på skatteintäktssidan. En hållbar 
finanspolitik innebär att man tar ordentlig 
och uttrycklig hänsyn till försvårande 
eller förmildrande faktorer i den mening 
som avses i förordning 1467/97 och som 
avser långsiktiga avgörande faktorer för 
ekonomisk hållbarhet såsom social 
integration, externa miljöeffekter, i 
synnerhet klimatförändringarna, samt 
kostnader i samband med 
internaliseringen av andra negativa 
externa faktorer som utgör en börda för 
kommande generationer.

Or. en

Ändringsförslag 76
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Tillfälliga avsteg från en försiktig
finanspolitik bör tillåtas vid allvarliga 
konjunkturnedgångar som påverkar 
Ekonomiska och monetära unionens 
funktion för att främja en ekonomisk 
återhämtning.

(10) Tillfälliga avsteg från en sund
finanspolitik bör tillåtas vid en allvarlig 
konjunkturnedgång, och under den 
period då ekonomin ännu inte har 
återhämtat sig, för att främja en 
fullständig ekonomisk återhämtning.

Or. en
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Motivering

The wording of an economic downturn of a general nature is too restrictive. In fact, if a 
member state is hit by a specific economic shock that does not involve the other members of 
the single currency area, it is actually very sensible for national fiscal policy to be dealing 
with this shock and not monetary policy since monetary policy needs to be set in line with the 
euro area’s average situation.
The impact of an economic downturns is not necessarily limited in time. Certainly a severe 
economic downturn will have the effect of unemployment remaining high and the economy 
operating below potential for several years to come. In this case, a too early start of fiscal 
consolidation strategies will be premature and undermine the strength of the recovery, 
thereby risking to transform high unemployment into persistent unemployment. In general the 
principle should be to start full fiscal retrenchment only when unemployment is back down 
long enough.

Ändringsförslag 77
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Tillfälliga avsteg från en försiktig 
finanspolitik bör tillåtas vid allvarliga 
konjunkturnedgångar som påverkar 
Ekonomiska och monetära unionens 
funktion för att främja en ekonomisk 
återhämtning.

(10) Tillfälliga avsteg från en försiktig 
finanspolitik bör tillåtas vid 
lågkonjunkturer för att främja en 
ekonomisk återhämtning.

Or. en

Ändringsförslag 78
David Casa

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Tillfälliga avsteg från en försiktig 
finanspolitik bör tillåtas vid allvarliga 
konjunkturnedgångar som påverkar 
Ekonomiska och monetära unionens 

(10) Tillfälliga avsteg från en försiktig 
finanspolitik bör undantagsvis tillåtas vid 
allvarliga konjunkturnedgångar av generell 
karaktär för att främja en ekonomisk 
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funktion för att främja en ekonomisk 
återhämtning.

återhämtning.

Or. en

Ändringsförslag 79
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Tillfälliga avsteg från en försiktig
finanspolitik bör tillåtas vid allvarliga 
konjunkturnedgångar som påverkar 
Ekonomiska och monetära unionens 
funktion för att främja en ekonomisk 
återhämtning.

(10) Tillfälliga avsteg från en hållbar
finanspolitik bör tillåtas vid allvarliga 
konjunkturnedgångar av generell karaktär
för att främja en ekonomisk återhämtning.

Or. en

Ändringsförslag 80
David Casa

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Vid betydande avsteg från en försiktig 
finanspolitik ska en varning riktas till den 
berörda medlemsstaten och om situationen 
kvarstår eller är särskilt allvarlig ska en 
rekommendation riktas till medlemsstaten 
om vidtagande av nödvändiga korrigerande 
åtgärder.

(11) Vid betydande avsteg från en försiktig 
finanspolitik ska en varning riktas till den 
berörda medlemsstaten och om situationen 
kvarstår eller är särskilt allvarlig ska en 
rekommendation riktas till medlemsstaten 
om vidtagande av nödvändiga korrigerande 
åtgärder. Europaparlamentet får uppmana 
den berörda medlemsstaten att förklara 
sin politik i detta hänseende inför 
parlamentets behöriga utskott.

Or. en
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Ändringsförslag 81
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Vid betydande avsteg från en försiktig
finanspolitik ska en varning riktas till den 
berörda medlemsstaten och om situationen 
kvarstår eller är särskilt allvarlig ska en 
rekommendation riktas till medlemsstaten 
om vidtagande av nödvändiga korrigerande 
åtgärder.

(11) Vid betydande avsteg från en hållbar
finanspolitik ska en varning riktas till den 
berörda medlemsstaten och om situationen 
kvarstår eller är särskilt allvarlig ska en 
rekommendation riktas till medlemsstaten 
om vidtagande av nödvändiga korrigerande 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 82
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Vid betydande avsteg från en försiktig
finanspolitik ska en varning riktas till den 
berörda medlemsstaten och om situationen 
kvarstår eller är särskilt allvarlig ska en 
rekommendation riktas till medlemsstaten 
om vidtagande av nödvändiga korrigerande 
åtgärder.

(11) Vid betydande avsteg från en hållbar
finanspolitik ska en varning riktas till den 
berörda medlemsstaten och om situationen 
kvarstår eller är särskilt allvarlig ska en 
rekommendation riktas till medlemsstaten 
om vidtagande av nödvändiga korrigerande 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 83
David Casa

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att säkerställa att de deltagande (12) För att säkerställa att de deltagande 
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medlemsstaterna uppfyller kraven i 
unionens regelverk för övervakning av 
offentliga finanser ska en särskild 
kontrollmekanism inrättas på grundval av 
artikel 136 i fördraget för fall då avstegen 
från en försiktig finanspolitik kvarstår och 
är betydande.

medlemsstaterna uppfyller kraven i 
unionens regelverk för övervakning av 
offentliga finanser ska en särskild 
kontrollmekanism inrättas på grundval av 
artikel 136 i EUF-fördraget för fall då 
avstegen från en försiktig finanspolitik,
bristen på agerande eller en ovilja att 
samarbeta kvarstår och är betydande.

Or. en

Ändringsförslag 84
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att säkerställa att de deltagande 
medlemsstaterna uppfyller kraven i 
unionens regelverk för övervakning av 
offentliga finanser ska en särskild 
kontrollmekanism inrättas på grundval av 
artikel 136 i fördraget för fall då avstegen 
från en försiktig finanspolitik kvarstår och 
är betydande.

(12) För att säkerställa att de deltagande 
medlemsstaterna uppfyller kraven i 
unionens regelverk för övervakning av 
offentliga finanser ska en särskild 
kontrollmekanism inrättas på grundval av 
artikel 136 i fördraget för fall då avstegen 
från en hållbar finanspolitik kvarstår och 
är betydande.

Or. en

Ändringsförslag 85
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje deltagande medlemsstat ska till 
rådet och kommissionen lämna den 
information som är nödvändig för den 
regelbundna multilaterala övervakningen 

1. Varje deltagande medlemsstat ska till 
rådet och kommissionen lämna den 
information som är nödvändig för den 
regelbundna multilaterala övervakningen 
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enligt artikel 121 i fördraget genom ett 
stabilitetsprogram som skapar 
förutsättningar för prisstabilitet och för en 
stark hållbar tillväxt som främjar skapandet 
av sysselsättning.

enligt artikel 121 i fördraget genom ett 
stabilitetsprogram som skapar 
förutsättningar för prisstabilitet, 
konkurrenskraft och en stark hållbar 
tillväxt som främjar skapandet av 
sysselsättning.

Or. de

Ändringsförslag 86
David Casa

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Information om budgetsaldots och 
skuldkvotens utveckling, de offentliga 
utgifternas ökningstakt, de offentliga 
inkomsternas planerade ökningstakt med 
oförändrad politik, planerade diskretionära 
åtgärder på inkomstsidan och de 
huvudsakliga ekonomiska antaganden som 
det hänvisas till i punkt 2 a och b ska 
lämnas årligen och omfatta föregående år, 
innevarande år och åtminstone de tre 
närmaste följande åren.”

3. Information om utvecklingen av saldot i 
de offentliga finanserna och skuldkvoten, 
de offentliga utgifternas ökningstakt, de 
offentliga inkomsternas planerade 
ökningstakt med oförändrad politik, 
planerade diskretionära åtgärder på 
inkomstsidan, den förväntade tillväxten,
indikatorer för ekonomins 
konkurrenskraft och de huvudsakliga 
ekonomiska antaganden som nämns i 
punkt 2 a och b ska lämnas årligen och 
omfatta föregående år, innevarande år och 
åtminstone de tre närmast följande åren.”

Or. en

Ändringsförslag 87
David Casa

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rådet ska, på grundval av de 
bedömningar som gjorts av kommissionen 
och Ekonomiska och finansiella kommittén 
inom ramen för den multilaterala 
övervakningen enligt artikel 121 i 
fördraget, granska de medelfristiga 
budgetmål som de berörda 
medlemsstaterna har lagt fram, bedöma om 
de ekonomiska antaganden som ligger till 
grund för stabilitetsprogrammet är rimliga, 
om anpassningsbanan mot det 
medelfristiga budgetmålet är lämplig och 
om de åtgärder som vidtas eller planeras 
för att följa denna anpassningsbana är 
tillräckliga för att uppnå det medelfristiga 
budgetmålet under konjunkturcykeln.

1. Rådet ska, på grundval av de 
bedömningar som gjorts av kommissionen 
och Ekonomiska och finansiella kommittén 
inom ramen för den multilaterala 
övervakningen enligt artikel 121 i 
EUF-fördraget, granska de medelfristiga 
budgetmål och skuldkvotens förväntade 
utveckling som de berörda 
medlemsstaterna har lagt fram i sina
stabilitetsprogram, samt bedöma om de 
ekonomiska antaganden som ligger till 
grund för stabilitetsprogrammet är rimliga, 
om anpassningsbanan mot det 
medelfristiga budgetmålet är lämplig och 
om de åtgärder som vidtas eller planeras 
för att följa denna anpassningsbana är 
tillräckliga för att uppnå det medelfristiga 
budgetmålet under konjunkturcykeln.

Or. en

Ändringsförslag 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att se till att det medelfristiga 
budgetmålet verkligen uppnås och 
upprätthålls ska rådet kontrollera att de 
offentliga utgifternas ökningstakt och 
effekterna av åtgärder som vidtas eller 
planeras på inkomstsidan ligger i linje 
med en försiktig finanspolitik.

För att se till att det medelfristiga 
budgetmålet verkligen uppnås och 
upprätthålls ska rådet kontrollera att de 
offentliga utgifternas och skatteintäkternas 
ökningstakt, med beaktande av eventuella 
kompensationseffekter av uppvägande 
diskretionära åtgärder, ligger i linje med 
en sund finanspolitik.

Or. en
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Ändringsförslag 89
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att se till att det medelfristiga 
budgetmålet verkligen uppnås och 
upprätthålls ska rådet kontrollera att de 
offentliga utgifternas ökningstakt och 
effekterna av åtgärder som vidtas eller 
planeras på inkomstsidan ligger i linje med 
en försiktig finanspolitik.

För att se till att det medelfristiga 
budgetmålet verkligen uppnås och 
upprätthålls ska rådet kontrollera att de 
offentliga utgifternas ökningstakt och 
effekterna av åtgärder som vidtas eller 
planeras på inkomstsidan ligger i linje med 
en hållbar finanspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 90
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finanspolitiken ska anses vara försiktig
och därmed bidra till att det medelfristiga 
budgetmålet kan uppnås och långsiktigt 
upprätthållas om följande villkor är 
uppfyllda:

Finanspolitiken ska anses vara hållbar och 
därmed bidra till att det medelfristiga
budgetmålet kan uppnås och långsiktigt 
upprätthållas om följande villkor är 
uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 91
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
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Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) För medlemsstater som har uppnått det 
medelfristiga budgetmålet får den årliga 
utgiftsökningstakten inte överstiga en 
försiktigt beräknad BNP-tillväxt på 
medellång sikt, såvida den överskjutande 
delen inte uppvägs genom diskretionära 
åtgärder på inkomstsidan.

(a) För medlemsstater som har uppnått det 
medelfristiga budgetmålet får den årliga 
utgiftsökningstakten inte överstiga den 
förväntade BNP-tillväxten på medellång 
sikt, och skatteintäktsökningen får inte 
understiga den offentliga 
inkomstökningstakten såvida den 
överskjutande delen eller underskottet inte 
uppvägs genom diskretionära åtgärder på 
inkomst- och/eller utgiftssidan.

Or. en

Motivering

Se ETUC:s ändringsförslag 1. Dessutom är argumentet att regeringar kan kontrollera utgifter 
men inte inkomster felaktigt. Såväl utgifter som inkomster följer i hög grad konjunkturcykeln, 
så att skatteintäkter minskar vid en konjunkturnedgång samtidigt som offentliga utgifter ökar.

Ändringsförslag 92
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För medlemsstater som har uppnått det 
medelfristiga budgetmålet får den årliga 
utgiftsökningstakten inte överstiga en 
försiktigt beräknad BNP-tillväxt på 
medellång sikt, såvida den överskjutande 
delen inte uppvägs genom diskretionära
åtgärder på inkomstsidan.

a) För medlemsstater som har uppnått det 
medelfristiga budgetmålet får den årliga 
utgiftsökningstakten inte överstiga en 
hållbar BNP-tillväxt på medellång sikt, 
såvida den överskjutande delen inte 
uppvägs genom diskretionära åtgärder på 
inkomstsidan.

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

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För medlemsstater som ännu inte har 
uppnått det medelfristiga budgetmålet får
den årliga utgiftsökningstakten inte 
överstiga en nivå som ligger under en 
försiktigt beräknad BNP-tillväxt på 
medellång sikt, såvida överskjutandet inte
uppvägs av diskretionära åtgärder på 
inkomstsidan. Vid fastställandet av hur 
mycket utgiftstakten ska understiga en 
försiktigt beräknad BNP-tillväxt på 
medellång sikt ska det säkerställas att en 
lämplig anpassning mot det medelfristiga 
budgetmålet uppnås.

(b) För medlemsstater som ännu inte har 
uppnått det medelfristiga budgetmålet ska
den årliga skatteintäktsökningen överstiga 
BNP-tillväxten på medellång sikt, medan 
den årliga utgiftsökningstakten på 
medellång sikt inte får överstiga en nivå 
som ligger under en försiktigt beräknad 
BNP-tillväxt på medellång sikt. Effekten 
av sådan arbetslöshetsersättning och 
andra sociala utgifter som härrör från 
konjunkturcykeln ska inte tas i beaktande 
vid beräkningen och bedömningen av de 
offentliga utgifternas ökningstakt. 
Avvikelser från dessa vägledande 
riktlinjer för utgifter och tillväxt ska inte 
ses som något problem under
förutsättning att avvikelserna uppvägs av 
diskretionära åtgärder på utgiftssidan,
inkomstsidan eller på båda sidor. Vid 
fastställandet av hur mycket utgiftstakten 
ska understiga en försiktigt beräknad 
BNP tillväxt på medellång sikt, och hur 
mycket skatteintäktsökningen ska
överstiga BNP-tillväxten på medellång 
sikt ska det säkerställas att en lämplig 
anpassning mot det medelfristiga 
budgetmålet uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 94
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
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Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) För medlemsstater som ännu inte har 
uppnått det medelfristiga budgetmålet får 
den årliga utgiftsökningstakten inte 
överstiga en nivå som ligger under en 
försiktigt beräknad BNP-tillväxt på 
medellång sikt, såvida överskjutandet inte 
uppvägs av diskretionära åtgärder på 
inkomstsidan. Vid fastställandet av hur 
mycket utgiftstakten ska understiga en 
försiktigt beräknad BNP-tillväxt på 
medellång sikt ska det säkerställas att en 
lämplig anpassning mot det medelfristiga 
budgetmålet uppnås.

b) För medlemsstater som ännu inte har 
uppnått det medelfristiga budgetmålet får 
den årliga utgiftsökningstakten inte 
överstiga en nivå som ligger under en 
hållbar BNP-tillväxt på medellång sikt, 
såvida överskjutandet inte uppvägs av 
diskretionära åtgärder på inkomstsidan. 
Vid fastställandet av hur mycket 
utgiftstakten ska understiga en hållbar
BNP-tillväxt på medellång sikt ska det 
säkerställas att en lämplig anpassning mot 
det medelfristiga budgetmålet uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 95
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den försiktigt beräknade tillväxten på 
medellång sikt ska bedömas utifrån 
regelbundet uppdaterade beräkningar för 
de kommande tio åren.

Den hållbara tillväxten på medellång sikt 
ska bedömas utifrån regelbundet 
uppdaterade beräkningar för de kommande 
tio åren.

Or. en

Ändringsförslag 96
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
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Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När anpassningsbanan för att uppnå det 
medelfristiga budgetmålet fastställs för
medlemsstater som ännu inte har uppnått 
detta mål och för att medge ett tillfälligt 
avsteg från detta mål för medlemsstater 
som redan har uppnått det, under 
förutsättning att en lämplig 
säkerhetsmarginal till referensvärdet för 
underskottet bevaras och att 
budgetställningen förväntas återgå till det 
medelfristiga budgetmålet under 
programmets löptid, ska rådet beakta 
genomförandet av större strukturreformer 
som leder till direkta långsiktiga 
kostnadsbesparingar, bland annat genom 
att öka den potentiella tillväxten, och 
därför har en verifierbar effekt på de 
offentliga finansernas långsiktiga 
hållbarhet.

När anpassningsbanan för att uppnå det 
medelfristiga budgetmålet fastställs för 
medlemsstater som ännu inte har uppnått 
detta mål och för att medge ett tillfälligt 
avsteg från detta mål för medlemsstater 
som redan har uppnått det, under 
förutsättning att en lämplig 
säkerhetsmarginal till referensvärdet för 
underskottet bevaras och att 
budgetställningen förväntas återgå till det 
medelfristiga budgetmålet under
programmets löptid, ska rådet beakta 
genomförandet av strukturreformer som 
bidrar till att EU:s mål för tillväxt, 
sysselsättning samt social och regional 
sammanhållning uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 97
David Casa

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När anpassningsbanan för att uppnå det 
medelfristiga budgetmålet fastställs för 
medlemsstater som ännu inte har uppnått 
detta mål och för att medge ett tillfälligt 
avsteg från detta mål för medlemsstater 
som redan har uppnått det, under 
förutsättning att en lämplig 
säkerhetsmarginal till referensvärdet för 
underskottet bevaras och att 

När anpassningsbanan för att uppnå det 
medelfristiga budgetmålet fastställs för 
medlemsstater som ännu inte har uppnått 
detta mål och för att medge ett tillfälligt 
avsteg från detta mål för medlemsstater 
som redan har uppnått det, under 
förutsättning att en lämplig 
säkerhetsmarginal till referensvärdet för 
underskottet bevaras och att 
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budgetställningen förväntas återgå till det 
medelfristiga budgetmålet under 
programmets löptid, ska rådet beakta 
genomförandet av större strukturreformer 
som leder till direkta långsiktiga 
kostnadsbesparingar, bland annat genom 
att öka den potentiella tillväxten, och 
därför har en verifierbar effekt på de 
offentliga finansernas långsiktiga 
hållbarhet.

budgetställningen förväntas återgå till det 
medelfristiga budgetmålet under 
programmets löptid, får rådet endast 
beakta genomförandet av större 
strukturreformer som leder till direkta 
långsiktiga kostnadsbesparingar, bland 
annat genom att öka den potentiella 
tillväxten, och därför har en verifierbar 
effekt på de offentliga finansernas 
långsiktiga hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 98
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild hänsyn ska tas till 
pensionsreformer som inför ett system 
med flera pelare, varav en obligatorisk 
och helt fonderad pelare. Medlemsstater 
som genomför sådana reformer ska tillåtas 
göra avsteg från anpassningsbanan mot 
sina medelfristiga budgetmål eller från 
målet i sig, om avvikelsen motsvarar 
nettokostnaderna för reformen av den 
offentligt förvaltade pelaren, under 
förutsättning att avsteget är tillfälligt och 
att det fortfarande finns en lämplig 
säkerhetsmarginal till referensvärdet för 
underskottet.

Särskild hänsyn ska tas till sådana 
reformer som leder till att befintliga 
arbetstillfällen behålls och nya och bättre 
arbetstillfällen skapas, samt till sådana 
reformer som är baserade på offentliga 
investeringar. Medlemsstater som 
genomför sådana reformer ska tillåtas göra 
avsteg från anpassningsbanan mot sina 
medelfristiga budgetmål eller från målet i 
sig.

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

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild hänsyn ska tas till 
pensionsreformer som inför ett system med 
flera pelare, varav en obligatorisk och helt 
fonderad pelare. Medlemsstater som 
genomför sådana reformer ska tillåtas göra 
avsteg från anpassningsbanan mot sina 
medelfristiga budgetmål eller från målet i 
sig om avvikelsen motsvarar 
nettokostnaderna för reformen av den 
offentligt förvaltade pelaren, under 
förutsättning att avsteget är tillfälligt och 
att det fortfarande finns en lämplig 
säkerhetsmarginal till referensvärdet för 
underskottet.

Särskild hänsyn ska tas till 
pensionsreformer som stärker ett system 
med flera pelare. Medlemsstater som 
genomför sådana reformer ska tillåtas göra 
avsteg från anpassningsbanan mot sina 
medelfristiga budgetmål eller från målet i 
sig om avvikelsen motsvarar 
nettokostnaderna för reformen av den 
offentligt förvaltade pelaren, under 
förutsättning att avsteget är tillfälligt och 
att det fortfarande finns en lämplig 
säkerhetsmarginal till referensvärdet för 
underskottet.

Or. en

Ändringsförslag 100
David Casa

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild hänsyn ska tas till 
pensionsreformer som inför ett system med 
flera pelare, varav en obligatorisk och helt 
fonderad pelare. Medlemsstater som 
genomför sådana reformer ska tillåtas göra 
avsteg från anpassningsbanan mot sina 
medelfristiga budgetmål eller från målet i 
sig om avvikelsen motsvarar 
nettokostnaderna för reformen av den 

Bland dessa reformer ska särskild hänsyn 
tas till sådana pensionsreformer som inför 
ett system med flera pelare, varav en 
obligatorisk och helt fonderad pelare. 
Medlemsstater som genomför sådana 
reformer ska tillåtas göra avsteg från 
anpassningsbanan mot sina medelfristiga 
budgetmål eller från målet i sig om 
avvikelsen motsvarar nettokostnaderna för 
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offentligt förvaltade pelaren, under 
förutsättning att avsteget är tillfälligt och 
att det fortfarande finns en lämplig 
säkerhetsmarginal till referensvärdet för 
underskottet.

reformen av den offentligt förvaltade 
pelaren, under förutsättning att avsteget är 
tillfälligt och att det fortfarande finns en 
lämplig säkerhetsmarginal till 
referensvärdet för underskottet.

Or. en

Ändringsförslag 101
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid allvarliga konjunkturnedgångar som 
påverkar Ekonomiska och monetära 
unionens funktion kan medlemsstaterna 
tillfälligt få göra avsteg från den 
anpassningsbana som följer av en försiktig
finanspolitik och som avses i 
fjärde stycket.

Vid allvarliga konjunkturnedgångar och 
efterföljande perioder, när ekonomin 
ännu inte har återhämtat sig, ska
medlemsstaterna tillfälligt få göra avsteg 
från den anpassningsbana som följer av 
finanspolitiken och som avses i 
fjärde stycket.

Or. en

Ändringsförslag 102
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid allvarliga konjunkturnedgångar som 
påverkar Ekonomiska och monetära 
unionens funktion kan medlemsstaterna 
tillfälligt få göra avsteg från den 
anpassningsbana som följer av en försiktig 
finanspolitik och som avses i 

Vid lågkonjunkturer kan medlemsstaterna 
tillfälligt få göra avsteg från den 
anpassningsbana som följer av en försiktig 
finanspolitik och som avses i 
fjärde stycket, för att främja en ekonomisk 
återhämtning.
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fjärde stycket.

Or. en

Ändringsförslag 103
David Casa

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid allvarliga konjunkturnedgångar som 
påverkar Ekonomiska och monetära 
unionens funktion kan medlemsstaterna 
tillfälligt få göra avsteg från den 
anpassningsbana som följer av en försiktig 
finanspolitik och som avses i 
fjärde stycket.

Endast vid allvarliga konjunkturnedgångar 
av generell karaktär kan medlemsstaterna 
tillfälligt få göra avsteg från den 
anpassningsbana som följer av en försiktig 
finanspolitik och som avses i 
fjärde stycket.

Or. en

Ändringsförslag 104
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid allvarliga konjunkturnedgångar som 
påverkar Ekonomiska och monetära 
unionens funktion kan medlemsstaterna 
tillfälligt få göra avsteg från den 
anpassningsbana som följer av en försiktig
finanspolitik och som avses i 
fjärde stycket.

Vid allvarliga konjunkturnedgångar kan 
medlemsstaterna tillfälligt få göra avsteg 
från den anpassningsbana som följer av en 
hållbar finanspolitik och som avses i 
fjärde stycket.

Or. en
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Ändringsförslag 105
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Rådet ska granska 
stabilitetsprogrammet inom tre månader 
efter det att programmet har lagts fram. 
Rådet ska, på rekommendation av 
kommissionen och efter att ha hört 
Ekonomiska och finansiella kommittén, om 
nödvändigt avge ett yttrande om 
programmet. Om rådet, i enlighet med 
artikel 121 i fördraget, anser att målen och 
innehållet i programmet bör skärpas för att 
programmet ska vara förenligt med en 
försiktig finanspolitik, ska det i sitt 
yttrande uppmana den berörda 
medlemsstaten att ändra sitt program.”

”2. Rådet ska granska 
stabilitetsprogrammet inom tre månader 
efter det att programmet har lagts fram. 
Rådet ska, på rekommendation av 
kommissionen och efter att ha hört 
Ekonomiska och finansiella kommittén, om 
nödvändigt avge ett yttrande om 
programmet. Om rådet, i enlighet med 
artikel 121 i fördraget, anser att målen och 
innehållet i programmet bör skärpas för att 
programmet ska vara förenligt med en 
hållbar finanspolitik, ska det i sitt yttrande 
uppmana den berörda medlemsstaten att 
ändra sitt program.”

Or. en

Ändringsförslag 106
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rådet ska inom ramen för den 
multilaterala övervakningen enligt 
artikel 121.3 i fördraget övervaka 
genomförandet av stabilitetsprogrammen 
på grundval av information som lämnas av 
de deltagande medlemsstaterna och 
bedömningar som görs av kommissionen 

1. Rådet ska inom ramen för den 
multilaterala övervakningen enligt 
artikel 121.3 i fördraget övervaka 
genomförandet av stabilitetsprogrammen 
på grundval av information som lämnas av 
de deltagande medlemsstaterna och 
bedömningar som görs av kommissionen 
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och Ekonomiska och finansiella kommittén 
för att i synnerhet upptäcka betydande 
faktiska eller förväntade avvikelser i 
budgetställningen från det medelfristiga 
budgetmålet eller den anpassningsbana 
som är lämplig för att uppnå detta som 
beror på avsteg från en försiktig
finanspolitik.

och Ekonomiska och finansiella kommittén 
för att i synnerhet upptäcka betydande 
faktiska eller förväntade avvikelser i 
budgetställningen från det medelfristiga 
budgetmålet eller den anpassningsbana 
som är lämplig för att uppnå detta som 
beror på avsteg från en hållbar
finanspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 107
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1466/97
Article 6 – paragraph 2 – subparagraph 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid betydande avsteg från den försiktiga 
finanspolitik som avses i artikel 5.1 
fjärde stycket i denna förordning, och för 
att förhindra att ett alltför stort underskott 
uppstår, kan kommissionen i enlighet med 
artikel 121.4 i fördraget rikta en varning till 
den berörda medlemsstaten.

2. Vid betydande avsteg från den hållbara
finanspolitik som avses i artikel 5.1 
fjärde stycket i denna förordning, och för 
att förhindra att ett alltför stort underskott 
uppstår, kan kommissionen i enlighet med 
artikel 121.4 i fördraget rikta en varning till 
den berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 108
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsteg från en försiktig finanspolitik ska 
anses vara betydande under följande 
förhållanden: utgiftstakten är snabbare än 

Avsteg från en hållbar finanspolitik ska 
anses vara betydande under följande 
förhållanden: utgiftstakten är snabbare än 
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vad som är förenligt med en försiktig 
finanspolitik och uppvägs inte av 
diskretionära åtgärder för att öka 
inkomsterna, eller diskretionära 
inkomstminskande åtgärder uppvägs inte 
av utgiftsnedskärningar, och den samlade 
effekten av avsteget på saldot i den 
offentliga sektorns finanser uppgår till 
minst 0,5 procent av BNP under ett enda år 
eller till i genomsnitt minst 0,25 procent av 
BNP om året under två år i rad.

vad som är förenligt med en hållbar
finanspolitik och uppvägs inte av 
diskretionära åtgärder för att öka 
inkomsterna, eller diskretionära 
inkomstminskande åtgärder uppvägs inte 
av utgiftsnedskärningar, och den samlade 
effekten av avsteget på saldot i den 
offentliga sektorns finanser uppgår till 
minst 0,5 procent av BNP under ett enda år 
eller till i genomsnitt minst 0,25 procent av 
BNP om året under två år i rad.

Or. en

Ändringsförslag 109
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsteg kan även lämnas utan avseende vid 
allvarliga konjunkturnedgångar som 
påverkar Ekonomiska och monetära 
unionens funktion.

Avsteg kan även lämnas utan avseende vid 
lågkonjunkturer.

Or. en

Ändringsförslag 110
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ett betydande avsteg från en 
försiktig finanspolitik kvarstår eller är 
särskilt allvarligt ska rådet på 

3. Om ett betydande avsteg från en hållbar
finanspolitik kvarstår eller är särskilt 
allvarligt ska rådet på rekommendation av 



PE458.552v01-00 28/37 AM\856336SV.doc

SV

rekommendation av kommissionen rikta en 
rekommendation till den berörda 
medlemsstaten om nödvändiga 
korrigerande åtgärder. Rådet ska på förslag 
av kommissionen offentliggöra sin 
rekommendation.

kommissionen rikta en rekommendation 
till den berörda medlemsstaten om 
nödvändiga korrigerande åtgärder. Rådet 
ska på förslag av kommissionen 
offentliggöra sin rekommendation.

Or. en

Ändringsförslag 111
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6 – led a
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat med undantag ska till 
rådet och kommissionen lämna den 
information som är nödvändig för den 
regelbundna multilaterala övervakningen 
enligt artikel 121 i fördraget i form av ett 
konvergensprogram som skapar 
förutsättningar för prisstabilitet och för en 
stark hållbar tillväxt som främjar skapandet 
av sysselsättning.

1. Varje medlemsstat med undantag ska till 
rådet och kommissionen lämna den 
information som är nödvändig för den 
regelbundna multilaterala övervakningen 
enligt artikel 121 i fördraget i form av ett 
konvergensprogram som skapar 
förutsättningar för prisstabilitet, 
konkurrenskraft och en stark hållbar 
tillväxt som främjar skapandet av 
sysselsättning.

Or. de

Ändringsförslag 112
David Casa

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led 6 – led c
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Information om budgetsaldots och 
skuldkvotens utveckling, de offentliga 

”3. Information om utvecklingen av saldot 
i de offentliga finanserna och skuldkvoten, 
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utgifternas ökningstakt, de offentliga 
inkomsternas planerade ökningstakt med 
oförändrad politik, planerade diskretionära 
åtgärder på inkomstsidan och de 
huvudsakliga ekonomiska antaganden som 
det hänvisas till i punkt 2 a och b ska 
lämnas årligen och omfatta föregående år, 
innevarande år och åtminstone de 
tre närmaste följande åren.”

de offentliga utgifternas ökningstakt, de 
offentliga inkomsternas planerade 
ökningstakt med oförändrad politik, 
planerade diskretionära åtgärder på 
inkomstsidan, den förväntade tillväxten,
indikatorer för ekonomins 
konkurrenskraft och de huvudsakliga 
ekonomiska antaganden som nämns i punkt 
2 a och b ska lämnas årligen och omfatta 
föregående år, innevarande år och 
åtminstone de tre närmast följande åren.”

Or. en

Ändringsförslag 113
David Casa

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rådet ska, på grundval av de 
bedömningar som gjorts av kommissionen 
och Ekonomiska och finansiella kommittén 
inom ramen för den multilaterala 
övervakningen enligt artikel 121 i 
fördraget, granska de medelfristiga 
budgetmål som de berörda 
medlemsstaterna har lagt fram, bedöma om 
de ekonomiska antaganden som ligger till 
grund för stabilitetsprogrammet är rimliga, 
om anpassningsbanan mot det 
medelfristiga budgetmålet är lämplig och 
om de åtgärder som vidtas eller planeras 
för att följa denna anpassningsbana är 
tillräckliga för att nå det medelfristiga 
budgetmålet under konjunkturcykeln och 
för att uppnå varaktig konvergens.

1. Rådet ska, på grundval av de 
bedömningar som gjorts av kommissionen 
och Ekonomiska och finansiella kommittén 
inom ramen för den multilaterala 
övervakningen enligt artikel 121 i 
EUF-fördraget, granska de medelfristiga 
budgetmål och skuldkvotens förväntade 
utveckling som de berörda 
medlemsstaterna har lagt fram i sina 
konvergensprogram, samt bedöma om de 
ekonomiska antaganden som ligger till 
grund för stabilitetsprogrammet är rimliga, 
om anpassningsbanan mot det 
medelfristiga budgetmålet är lämplig och 
om de åtgärder som vidtas eller planeras 
för att följa denna anpassningsbana är 
tillräckliga för att uppnå det medelfristiga 
budgetmålet under konjunkturcykeln och 
för att uppnå varaktig konvergens.

Or. en
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Ändringsförslag 114
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att se till att det medelfristiga 
budgetmålet verkligen uppnås och 
upprätthålls ska rådet kontrollera att de 
offentliga utgifternas ökningstakt och 
effekterna av åtgärder som vidtas eller 
planeras på inkomstsidan är förenliga med 
en försiktig finanspolitik.

För att se till att det medelfristiga 
budgetmålet verkligen uppnås och 
upprätthålls ska rådet kontrollera att de 
offentliga utgifternas ökningstakt och 
effekterna av åtgärder som vidtas eller 
planeras på inkomstsidan är förenliga med 
en hållbar finanspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 115
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finanspolitiken ska anses vara försiktig
och därmed bidra till att det medelfristiga 
budgetmålet uppnås och långsiktigt 
upprätthållas om följande villkor är 
uppfyllda:

Finanspolitiken ska anses vara hållbar och 
därmed bidra till att det medelfristiga 
budgetmålet uppnås och långsiktigt 
upprätthållas om följande villkor är 
uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 116
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
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Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För medlemsstater som har uppnått det 
medelfristiga budgetmålet får den årliga 
utgiftsökningstakten inte överstiga en 
försiktigt beräknad BNP-tillväxt på 
medellång sikt, såvida den överskjutande 
delen inte uppvägs genom diskretionära 
åtgärder på inkomstsidan.

a) För medlemsstater som har uppnått det 
medelfristiga budgetmålet får den årliga 
utgiftsökningstakten inte överstiga en 
hållbar BNP-tillväxt på medellång sikt, 
såvida den överskjutande delen inte 
uppvägs genom diskretionära åtgärder på 
inkomstsidan.

Or. en

Ändringsförslag 117
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1466/97
Article 9 – paragraph 1 – subparagraph 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den försiktigt beräknade tillväxten på 
medellång sikt ska bedömas utifrån 
regelbundet uppdaterade beräkningar för 
de kommande tio åren.

Den hållbara tillväxten på medellång sikt 
ska bedömas utifrån regelbundet 
uppdaterade beräkningar för de kommande 
tio åren.

Or. en

Ändringsförslag 118
David Casa

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När anpassningsbanan för att uppnå det 
medelfristiga budgetmålet fastställs för 

När anpassningsbanan för att uppnå det 
medelfristiga budgetmålet fastställs för 
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medlemsstater som ännu inte har uppnått 
detta mål och för att medge ett tillfälligt 
avsteg från detta mål för medlemsstater 
som redan har uppnått det, under 
förutsättning att en lämplig 
säkerhetsmarginal till referensvärdet för 
underskottet bevaras och att 
budgetställningen förväntas återgå till det 
medelfristiga budgetmålet under 
programmets löptid, ska rådet beakta 
genomförandet av större strukturreformer 
som leder till direkta långsiktiga 
kostnadsbesparingar, bland annat genom 
att öka den potentiella tillväxten, och 
därför har en verifierbar effekt på de 
offentliga finansernas långsiktiga 
hållbarhet.

medlemsstater som ännu inte har uppnått 
detta mål och för att medge ett tillfälligt 
avsteg från detta mål för medlemsstater 
som redan har uppnått det, under 
förutsättning att en lämplig 
säkerhetsmarginal till referensvärdet för 
underskottet bevaras och att 
budgetställningen förväntas återgå till det 
medelfristiga budgetmålet under 
programmets löptid, får rådet endast 
beakta genomförandet av större 
strukturreformer som leder till direkta 
långsiktiga kostnadsbesparingar, bland 
annat genom att öka den potentiella 
tillväxten, och därför har en verifierbar 
effekt på de offentliga finansernas 
långsiktiga hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 119
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild hänsyn ska tas till 
pensionsreformer som inför ett system med 
flera pelare, varav en obligatorisk och helt 
fonderad pelare. Medlemsstater som 
genomför sådana reformer ska tillåtas göra 
avsteg från anpassningsbanan mot sina 
medelfristiga budgetmål eller från målet i 
sig om avvikelsen motsvarar 
nettokostnaderna för reformen av den 
offentligt förvaltade pelaren, under 
förutsättning att avsteget är tillfälligt och 
att det fortfarande finns en lämplig 
säkerhetsmarginal till referensvärdet för 
underskottet.

Särskild hänsyn ska tas till 
pensionsreformer som inför en offentlig 
pelare som finansieras enligt 
fördelningsprincipen (pay-as-you-go). 
Medlemsstater som genomför sådana 
reformer ska tillåtas göra avsteg från 
anpassningsbanan mot sina medelfristiga 
budgetmål eller från målet i sig om 
avvikelsen motsvarar nettokostnaderna för 
reformen av den offentligt förvaltade 
pelaren, under förutsättning att avsteget är 
tillfälligt och att det fortfarande finns en 
lämplig säkerhetsmarginal till 
referensvärdet för underskottet.

Or. en
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Ändringsförslag 120
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild hänsyn ska tas till 
pensionsreformer som inför ett system med 
flera pelare, varav en obligatorisk och helt 
fonderad pelare. Medlemsstater som 
genomför sådana reformer ska tillåtas göra 
avsteg från anpassningsbanan mot sina 
medelfristiga budgetmål eller från målet i 
sig om avvikelsen motsvarar 
nettokostnaderna för reformen av den 
offentligt förvaltade pelaren, under 
förutsättning att avsteget är tillfälligt och 
att det fortfarande finns en lämplig 
säkerhetsmarginal till referensvärdet för 
underskottet.

Särskild hänsyn ska tas till 
pensionsreformer som stärker ett system 
med flera pelare. Medlemsstater som 
genomför sådana reformer ska tillåtas göra 
avsteg från anpassningsbanan mot sina 
medelfristiga budgetmål eller från målet i 
sig om avvikelsen motsvarar 
nettokostnaderna för reformen av den 
offentligt förvaltade pelaren, under 
förutsättning att avsteget är tillfälligt och 
att det fortfarande finns en lämplig 
säkerhetsmarginal till referensvärdet för 
underskottet.

Or. en

Ändringsförslag 121
David Casa

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild hänsyn ska tas till 
pensionsreformer som inför ett system med 
flera pelare, varav en obligatorisk och helt 
fonderad pelare. Medlemsstater som 
genomför sådana reformer ska tillåtas göra 
avsteg från anpassningsbanan mot sina 
medelfristiga budgetmål eller från målet i 

Bland dessa reformer ska särskild hänsyn 
tas till sådana pensionsreformer som inför 
ett system med flera pelare, varav en 
obligatorisk och helt fonderad pelare. 
Medlemsstater som genomför sådana 
reformer ska tillåtas göra avsteg från 
anpassningsbanan mot sina medelfristiga 
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sig om avvikelsen motsvarar 
nettokostnaderna för reformen av den 
offentligt förvaltade pelaren, under 
förutsättning att avsteget är tillfälligt och 
att det fortfarande finns en lämplig 
säkerhetsmarginal till referensvärdet för 
underskottet.

budgetmål eller från målet i sig om 
avvikelsen motsvarar nettokostnaderna för 
reformen av den offentligt förvaltade 
pelaren, under förutsättning att avsteget är 
tillfälligt och att det fortfarande finns en 
lämplig säkerhetsmarginal till 
referensvärdet för underskottet.

Or. en

Ändringsförslag 122
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid allvarliga konjunkturnedgångar som 
påverkar Ekonomiska och monetära 
unionens funktion kan medlemsstaterna 
tillfälligt tillåtas göra avsteg från den 
anpassningsbana som följer av en väl 
övertänkt finanspolitik och som avses i 
fjärde stycket.

Vid lågkonjunkturer kan medlemsstaterna 
tillfälligt tillåtas göra avsteg från den 
anpassningsbana som följer av en väl 
övertänkt finanspolitik och som avses i 
fjärde stycket.

Or. en

Ändringsförslag 123
David Casa

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid allvarliga konjunkturnedgångar som 
påverkar Ekonomiska och monetära 
unionens funktion kan medlemsstaterna 
tillfälligt tillåtas göra avsteg från den 

Endast vid allvarliga konjunkturnedgångar 
av generell karaktär kan medlemsstaterna 
tillfälligt tillåtas göra avsteg från den 
anpassningsbana som följer av en väl 
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anpassningsbana som följer av en väl 
övertänkt finanspolitik och som avses i
fjärde stycket.

övertänkt finanspolitik och som avses i 
fjärde stycket.

Or. en

Ändringsförslag 124
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid allvarliga konjunkturnedgångar som 
påverkar Ekonomiska och monetära 
unionens funktion kan medlemsstaterna 
tillfälligt tillåtas göra avsteg från den 
anpassningsbana som följer av en väl 
övertänkt finanspolitik och som avses i 
fjärde stycket.

Vid allvarliga konjunkturnedgångar av 
generell karaktär kan medlemsstaterna 
tillfälligt tillåtas göra avsteg från den 
anpassningsbana som följer av en hållbar
finanspolitik och som avses i
fjärde stycket.

Or. en

Ändringsförslag 125
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rådet ska granska 
konvergensprogrammet inom tre månader 
efter det att programmet har lagts fram. 
Rådet ska, på rekommendation av 
kommissionen och efter att ha hört 
Ekonomiska och finansiella kommittén, om 
nödvändigt avge ett yttrande om 
programmet. Om rådet, i enlighet med 

2. Rådet ska granska 
konvergensprogrammet inom tre månader 
efter det att programmet har lagts fram. 
Rådet ska, på rekommendation av 
kommissionen och efter att ha hört 
Ekonomiska och finansiella kommittén, om 
nödvändigt avge ett yttrande om 
programmet. Om rådet, i enlighet med 
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artikel 121 i fördraget, anser att målen bör 
skärpas och innehållet i programmet 
förstärkas med särskild hänvisning till en 
försiktig finanspolitik, ska det i sitt 
yttrande uppmana den berörda 
medlemsstaten att anpassa sitt program.”

artikel 121 i fördraget, anser att målen bör 
skärpas och innehållet i programmet 
förstärkas med särskild hänvisning till en 
hållbar finanspolitik, ska det i sitt yttrande 
uppmana den berörda medlemsstaten att 
anpassa sitt program.”

Or. en

Ändringsförslag 126
Sven Giegold

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rådet ska inom ramen för den 
multilaterala övervakningen enligt 
artikel 121.3 i fördraget övervaka 
genomförandet av konvergensprogrammen 
på grundval av information som lämnas av 
medlemsstater med undantag och 
bedömningar som görs av kommissionen 
och Ekonomiska och finansiella kommittén 
för att i synnerhet upptäcka väsentliga 
faktiska eller förväntade avvikelser i 
budgetställningen från det medelfristiga 
budgetmålet eller från den lämpliga 
anpassningsbanan för att uppnå detta till 
följd av avsteg från en försiktig
finanspolitik.

1. Rådet ska inom ramen för den 
multilaterala övervakningen enligt 
artikel 121.3 i fördraget övervaka 
genomförandet av konvergensprogrammen 
på grundval av information som lämnas av 
medlemsstater med undantag och 
bedömningar som görs av kommissionen 
och Ekonomiska och finansiella kommittén 
för att i synnerhet upptäcka väsentliga 
faktiska eller förväntade avvikelser i 
budgetställningen från det medelfristiga 
budgetmålet eller från den lämpliga 
anpassningsbanan för att uppnå detta till 
följd av avsteg från en hållbar
finanspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 127
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Förordning (EG) nr 1466/97
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsteg kan även lämnas utan avseende vid 
allvarliga konjunkturnedgångar av 
generell karaktär.

Avsteg kan även lämnas utan avseende vid 
lågkonjunkturer.

Or. en


